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�و��ن   د�وة ���
  

  

 قهحنقَّ عايزين كلنا هدف بقى "وقانالر" ، ةاليومي احلياة وطضغ مع �
  ؟ عندنا "الروقان" مفهوم إيه هو ياترى بس حياتنا، يف

  

 والتوتر الضغوط كل ننسى بإننا" الروقان" شعور صنلخ ممكن �
 والسالمالداخلي  اهلدوء حلالة نوصل وإننا ، الدنيا يف اللي والعصبية

  .. القلبية والذهنية والراحة النفسي
  

 ،فنجان من قهوته املفضلة  مع "الروقان"فالبعض مننا ممكن يالقي 
 ؛ بحرهادية على ال قعدة يف قيهيال ممكنوالبعض 

       ، شيق والبعض ممكن يالقيه يف قراءة كتاب
  ..إخل  .. والبعض ممكن يالقيه يف مساع حاجة بيحبها

  
  يف حياتنا  "الروقان" حمتاجني كلناوال شك إننا  �

  ..ونشحن قلوبنا كل شوية  طاقتنا جندد علشان
  

وشهر رمضان الكل بيعتربه إنه شهر إميانيات وموسم كبري جداً  �
حنا عايزين ندور على إ كده علشانلتجديد الطاقات و الروحانيات ؛ و

األسباب والوسائل اللي ختلّينا نستمتع بكل حلظة يف الشهر الكرمي 
 جعله أمجل استراحة للنفوس يف السنة كلها، املبارك ، اللي ربنا 

       ..ونعيش فيه معىن الروقان 

 ،رمضان يف لروقانل إزاي نوصل عرفعايزين ن
  ):  كبري يا قروعلشان تعيشه صح الصح ، وت



  
٤  

   !��� ا�����
  

كتري من الناس ، سواء شباب أو كبار ، أصبحوا بيشتكوا من مشكلة  �
  : وهي إن ، كبرية ورئيسية يف شهر رمضان ، بل وأيضاً يف غري رمضان
  ! الواحد بقى مش حاسس بأي حاجة

 عارف مشحاسس إن الدنيا باهتة و!!  خالص رمضان نهإ حاسس مش
   !! ربنا من بالقرب سحي عارف وال يامبالص حاسس وال تراويح يصلّي

  !! رمضان جو نعيشمش عارفني 
مش حاسس باملعاين !! الواحد مش حاسس بطعم العبادة وال اإلميانيات 

والكالم اللي بنقعد نسمع عنه من حالوة االميان ولذَّة الطاعة وسعادة 
  ! القلب واحلاجات اجلميلة دي 

  

   :وتالقي شاب يقولّك  �
ّي الفروض ى أنا عدعليا كام رمضان ، وبقايل كام سنة بصوم وأصل

وكمان التراويح وأختم املصحف مرة واتنني ومع ذلك مش حبس بأي 
  !!بل ممكن أتغري لألسوأ بعد رمضان !جيايب يف نفسي أو حيايت تغيري إ
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  يا ترى ليه بندخل رمضان وبنخرج منه من غير �
  !!ما نتغير مع إننا بنتعبد فيه وبزيادة كمان ؟؟ 
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   :لو تأملنا، هنالقي إن أساس املشكلة وأصل احلكاية من البداية هو �
  

  "�دم فهمنا الصحیح ملعىن العبادة"
  

يعين إيه ؟؟ يعين العبادة لألسف الشديد يف نظرنا ومفهومنا  �
من غري  وكلمات بنقوهلا بنعملها حركات جمردالعملي ما إال هي  وواقعنا

 عقل من تدبرأي  بدونحركات بنعملها ..  أي روح أو معاين يصاحبهاما 
واالنكسار  والتذلل اهللا لعظمة استشعارأي  بدون،  قلب من خشوع وال

  !!اللي مترتب عليها  والعقاب للثواب ستشعارأي ا بدون،  له واالستسالم
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  !اتحولت عباداتنا إ� طقوس وعاداتوعلشان كده  �
والزكاة كأا ضريبة من .. فأصبحت الصالة جمرد متارين رياضية 

حلج ففرصة أما ا! والصيام نوم بالنهار وأكل بالليل .. الضرائب بندفعها 
  !! علشان نتصور سيلفي مع الكعبة

  

 ، أصبح والفهم الصحيح احلقيقية الرؤيةوملا غابت عننا  �
"  حالك يمش"  نظامب .... العبادة ، بأي شكلٍ كانت ءهو أداوالغاية اهلدف 

  !  "كلَّه بيعدي" و " بعضه لحمص هكلَّ"و 
  

  ! فمبقاش فيه أي فايدة أو مثرة بنجنيها من العبادة



  
٦  

  :  شافينها قدام عنينا وبنشتكي منهافأصبحت النتيجة املؤملة اللي كلنا  �
  !! شخصيتني متناقضتنيبإنسان 

، عمرة وبيحفظ قرآن وحج ووصدقة صالة وصيام  تالقيه مش بيبطل
ويلعن  تالقيه مش أمني وبيغش ويكذب ويرتشي ويسبومع ذلك 

   ! كلهاومعاملته أسوأ ما يكون مع أهله وزوجته والناس 
  

  
 

وأي حد هيحاول بس يدقق لثواين يف القرآن والسنة ، هيشوف  �
املقصد من العبادة ليس فقط أداؤها وهيعرف من اآليات واألحاديث إن 

أداؤها بطريقة حتقق   بل املهم واألهم هو، اطالقاً  من الناحية الشكلية
  ..  والغاية اللي أرداها اهللا لنا من فرضها علينا هدفها

  

   : يف القرآن يف مواضع عديدة قال  ربناهنالقي  كده وعلشان �
﴿اللَّهو بحا يلـمِسنِنيح﴾  ،﴿اللَّهو يلو تالْمنيق﴾  

  ﴾قنيالْمت مع اللَّه أَنَّ واعلَموا﴿،  ﴾ابِرِينالص مع اللَّه إِنَّ﴿
  

،  )مع الـمعتمرين(أو  )لصائمنيا مع( أو )نيصلَّـمال مع( مل يقُل فربنا 
،  كحركات الصالة أدى جردم لواحد هتكون مش  ربنا ةعيم نأل وده

أو دفع فلوس علشان  ، وخالص والشربعن األكل  كام ساعة صام وأ
ــدف هل وصل يللّ هتكون دي..  أليسافر مكة كام يوم ويرجع تاين ، 

 وراها من قفحقَّيريدها ، اللي ربنا  ثمرةال لحصوجوهرها و العبــادة
  .. اهللا عيةمب وساعتها هيفوز..  والصرب واالحسان التقوى



  
٧  

التعب  منها اهلدف وأشكال صور دجمرالعبادة مش .. يا شباب  �
  .. جوهر و  مضمون و  روح العبادة هلا ..وبذل اهود 

  

وصورة الزم نقوم ا زي ما اتعلمنا ،  ظاهرية آداب العبادة هلا �
 شرط االتننيالزم نتعلمها ونقوم ا ، ألن  معنوية آدابك هلا وكذل

  .. وكماهلا العبادة لقبول
  

  قبول العمل عنمتاما  خمتلف رأم لعملا صحة يعين �
         ولكنها الشرعية واألحكام الظاهر حبسب صحيحة عبادة من كمـ ف
 من األدىن للحد تفتقرب وده ألا ، أي شئ العاملني رب عند تساوي ال
للعبادة املعنوية اآلداب راعاةم ...  

  

 إىل قبلمالزم تكون صالة بقلب  ! ربنا بيقبلها صـالة ىأ مشيعين  ⌫
  !مش سرحان وال عارف بيقول إيه ، وعقل مركِّز اهللا
ك وصيام عينك قلب صيام يكون الزم ! ربنا هيقبله صيام ىأ مش ⌫

  !!  رجكفو كتمعد دجمر مش ولسانك ،
  

  ٢:امللك ﴾عمالً أَحسن أَيكُم ليبلُوكُم﴿: بيقول لشان كده ربنا وع -
  !ألن العربة حبسن العمل مش كثرته  ، )عمالً أكثر(مل يقل   ربنا

  

  ، ) عبادتك سنوح نعمتك شكر وأسألك(  :  � و كان من دعاء النيب -
  ..) عبادتك سنوح شكرك و ذكرك على يأعنِّ اللهم( :وأيضاً 

شوف إنت ممكن تكون قلت الدعاء ده كام ألف مرة قبل كده  �
  !!!!!!..دي خالص  "حسن"وماخدتش بالك من كلمة 



  
٨  

  !    )عبادتك كثرة(مش ، ) عبادتك حسن(قال  �فالنيب  �
  !فقط  )عبادتك( جمرد مش،  )حسن عبادتك(قال  �النيب 

 

د اسقاط الواجب وده ألن العبادة اللي الواحد بيعملها أي حاجة ر �
  !!  ملهاش أي الزمةعنه 

  

اللي دخل  الرجل حديث يفجداً جداً  صرحية وده اللي بيتضح بصورة �
  :ه قال لشافه و � فالنيب  ، املسجد وصلَّى بسرعة وقام

  متفق عليه )لِّصت مل فإنك،لِّصفَ ارجع(          
  

  : هيقوّللو شافه بيصلَّي ه � تخّيل بقى كام واحد فينا النبي

  ) ك لم ُتَصلِّفإّن ، ارجع َفَصلِّ (
  

  :  �ويف حديث تاين بيوضح نفس املعىن ، قال النيب  �
    ،  الشمس تاصفر إذا حىت أحدهم جيلس،  املنافقني صالة تلك( 

  رواه مسلم ) قليالً إال فيها اهللا يذكر ال،  أَربعاً رـَقـَنـَف قام
  

 

، امنا بالقيام بظاهر العبادة دون جوهرها أسباب اهتم ولعلَّ من أهم �
الثواب و على األحاديث الواردة يف فضائل األعمال تسليط الضوءهو 

مبقاصدها يف حتقيق العبودية و زيادة  ربطهابدون ،  املترتب عليها
العديد من اآليات واألحاديث اليت  وبدون األخذ يف االعتبار،  اإلميان
فبالتايل أصبح ..  رة حتقيق مضمواعن جوهر العبادة وضرو بتتكلم

  !  "الكَيف"وليس " الكم"هدفنا وتركيزنا على 



  
٩  

 بتحصل اللياملشهورة  اخلناقةوهو ده لألسف اللي بيخلّينا نشوف  �
  :  سنة كل يف رمضان التواصل مواقع على

  

  ؟؟ حسنأ بتدبر أقرأ والّ كترأ القرآن ختمأ ؟؟ حسنأ هو إيه
  ؟؟ تدبرأو فيهم لطوأ ركعتني والّ ؟؟تريك نوافل ركعات يصلّأ

  
 

 "اخلتمات مارثون"لو فهمنا الكالم اللي فات ، هنعرف كويس أوي إن  �
مش بيغير سلوك وال بيأثر يف القلب وال بيجيب  "مارثون الصالوات"و 

رمضان بترجع كل اللي بتعمله يف الدليل الواضح إنك بعد و !!أي نتيجة 
  ! كده قبل تكحال لنفس

  

ختم هو  نانة، وكان هم الواحد مبسرعالقراءة قبل كده بنا جركلنا �
أي استفادة حقيقية استفدناها من هل فيه بس أكتر من مرة ،  القرآن
يف  اللي حصلتحسن ال إيه! ؟ إيه اللي القرأن غيره فينا! ؟كده 

   ؟؟؟ القراءة باللسان واحلناجر فقط من كترةأخالقنا ومعامالتنا 

  !!!!! ئـــــــــــــــال ش �
  

 أداء الزهــــد يف األجــــر والثــــواب املترتــــب علــــى ده الكــــالم  ومــــش معــــىن �

، مــع االجتــهاد يف  أوال العبــادة وإتقــان انســإح هــو وداملقصــ بــل ، العبـادات 
ـر منـها  كـده  مث بعـد  ،  ل القلـب معهـا  حضور العقل وتفاعزي مـا إنـت    كت

ــايز    ال ثـــوام مـــع بعـــض ،  وتنـــاألمـــرين  وبكـــده تكـــون مجعـــت بـــني   ، عـ
  . . االكثار و االتقان

  بقدر االستطاعة" الَكْيف"و " الكّم"يعني نوازن ما ب8  �



  
١٠  

واحلاجات دي كلها بتبقى  ، أسرار ومعاين ولذّة هلا العبادات يا شباب �
ملا يعلم من قلبك اجتهادك وحرصك على عليك  فتوحات من ربنا 

  ..بالقرب من اهللا جبد  وساعتها هتحس .. إنك عايز توصل هلا
  

 لو عرفت .. صح عبادتك أديت الزم ، كترأ ربنا من تقرب شانلعف �
عن ربنا تعبده،  عباداتك حتصح وعايز  فرض العبادة نهإ من كترأ بح

  ..! تعمله و ختلص منه
  

 فتحوت وتعيش معاها بعقلك تفهمهالو أديت العبادة صح وحاولت  �
 طاعةلل مدمن احلب ده هو اللي هيخليكو..  هتحبها ، ملعانيهاقلبك 

  ومش قادر تفارقها وال تستغىن عنها،
الصاحلني اللي كانوا الصحابة وزي  ، واللي بيدوق هو اللي بيعرف

  !بيحزنوا على انتهاء الصالة وينتظروا وقتها بفارغ الصرب 
  

  لو أديت العبادة صح هتحبها ، وساعتها هتعيش يف  �
  ..الراحة والسعادة وانشراح الصدر  جنة الدنيا وهتالقي

 

نت ساجد ومش عاوز إحساسك وإعلى .. ياااااااااااه �
  .. ترفع راسك من السجود

Pا دموعك تنزل وإنتي طايرة من الفرحة ..  ياااااااااااه �
  ..وعايزة تبكي أكS وأكS من الحب والشوق 

   ..ويأ هقريبه منك نإPا تدعي ربنا وتحسي ..  اهاايااااا �



  
١١  

  ..  هنحبها؛ لو أدينا العبادة صح �
   ، عليها صربولو حبيناها عمرنا ما هرتهق منها ، وهن

  وهنحس بسهولتها ويسرها ،  ،وهرتود منها 
  ..وهندوق متعتها ولذا لدرجة إننا هنشتاق إليها

  

 أما لو استمرت عباداتنا بالوضع اللي هي عليه كوا جمرد شكليات ⌫
 وهنعملها بالعافية تقضية واجب ، تقيلة أوي على قلوبنا ، فالزم هتكون

  !! مش هنالقي فيها أي طعم وال لذَّةو، 
  

  :وساعتها مش هنكون حمتاجني نسأل األسئلة الواقعية  -
  

 أنقر وممكن ةواحد قران صفحة أنقر نقعد طايقني مش بقيناليه  �
   !؟؟؟ صفحة ٤٠٠رومانسيةرواية  وأ ةخيالي قصة

 

 وممكندقايق ،  ٥ مدته ديين مقطع على نتفرج قادرين مشليه  �
 قبل شفناه نكونممكن  ساعات ٣ مدته جنيبأ عريب أو فيلم على نتفرج

  !!؟؟؟ مرة كذا كده
  

،  نفسنا طايقني مش واقفني نبقىب الركعة يف طول شوية االمام لو �
 من يجر وخترج،  مجر على واقف نككأ وزهقان تعبان واقف وتبقى
 الزمحة شانلع مكان ومتالقيش،  ريال مدريد تشام شانلع ةالصال

   !! زهق وأ تعب أيب حتس ما بدون حباهلم ساعتنيوتقف تتفرج 
  

� بنسمعها وملا،  باملوسيقى وىأ ثرأوبنت،  غاىناأل مبعاىن بنحس 
أما معاين الدين فمشاعرنا  ! كمان بكين وممكن تانية دنيايف  بنروح

  ) ! حوالنايف أ وإنا هللا وإنا إليه راجعون(                          !!قمة الربود ناحيتها 



  
١٢  

  ..ملخص الكالم ببساطة يا شباب  �
  ، روح له و جسم له ، الكائن زي العبادةإن 

  ! روح بدون فيه دةيفا مفيش أي واجلسم
  


�ج���و�Bא�#��د!����Dא�E�6� ������ �
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عايزين نعبد ربنا ..  ين نوصل للحلقة املفقودة دي يف رمضانعايز �
 حمقَّقني وإحنا منه خنرج وساعتها بإذن اهللا هنقدر.. صح يف شهر العبادة 

  . . هالتغيري اللي كلنا بنحلم ب
 ..كلها  حياتناالزم نتيقن إن كل عبادة صح يف رمضان كفيلة إا تغير 

كافية إا حتدث تغيري درامي يف  صحأديناها  لو يف رمضان عبادة واحدة
  ..بإذن اهللا  حياتنا

  
   ..فعايزين نعيش رمضان السنة دي صح  �
  ..مذاق عودة الروح .. رمضان مبذاق جديد�
  ..املشتاقني  مذاق .. نياحملب مبذاق رمضان�
  .. لذَّة التعب وااهدة هللا  مبذاق رمضان�
  !!! ثناء اهللا عليك  إستشعار مبذاق رمضان�
إن ربنا  مذاق لختي نِ" يقول عليكيآآآآآآآه على االحساس "العبد عم ،!  
  .. اهللا شاء إن رتوأك ، القرب مبذاق رمضان .. الود مبذاق رمضان �

  



  
١٣  

  

  ت ��� ���ا 
    

 

تعالوا نشوف بعض اخلطوات والنصائح العامة اللي ممكن تساعدنا  �
يف احتراف وروقان ، وسبب علشان كل حاجة بنعملها يف رمضان تكون ب

  ..  القرب من اهللا

  
  

 B استعد جسديًا للعبادة  

 

شخصية ل نفسك رايح معاد مهم تقابل فيه ي ؟؟ يعين ختيااااااااإزا �
ل إنت بتجهز نفسك وبتتهيأ ، ختي حد إنت بتحبه جداًرفيعة املستوى أو 
  .. ة طبعاً بتبقى يف أحسن وأمجل وأكمل صور للمعاد ده إزاي ؟؟

امللك العظيم إنت يف كل عبادة بتعملها بتناجي ربك ، وهللا املثل األعلى -
وتكون   م شعائر اهللاوتعظ ّ م اهللاوبتقبِل عليه ، فالزم تعظّ اجلليل

  :على أحسن حال ، بإنك 
  

  ..حتاول تكون على وضوء قبل أي عمل  �
  لبس نضيف ومكوي تلبسه حىت لو يف البيت فيهويكون  �
ومفيهوش وهادي واملكان اللي هتقعد فيه يكون نضيف ومرتب  �

  ..ويا سالم لو خصصت مكان لكده .. ملهيات 
  .. بأفضل عطور عندك وترش معطر جو أو تتطيب  �

 

  ..جّرب الكالم ده وهتشوف أثره الرائع على قلبك  �
  ٥٠:احلج ﴾الْقُلُوب ومن يعظِّم شعائر اللَّه فَإِنها من تقْوى﴿: قال تعاىل



  
١٤  

 C  يًا للعبادةنفساستعد  

،  رايح هلا بنفسي ؟؟ يعين وإنت رايح تعمل أي عبادة تكون 
إحساس ،  رايح هلا باحساس إنك حمتاج للعبادة دي،  رايح هلا باشتياق

  .. ترحيهحمتاجها علشان واحد مريض وتعبان ودي جرعة الدوا اللي 
كل مهّك إن احلاجة دي يبقى مش ،  متعاحساس إنك رايح تست

  !!تنقضي وعايز تستريح منها بأي طريقة 
أل ، دي حاجة إنت اللي  !! تعمل حاجة إنت مغصوب عليها

  !ها ، ومتلهف عليها كمان 
يه وخالصمش وقت بتحاول تعد !  

وإنت رايح جتيب ..  يعين مثالً
ل ختي،  بتاعك الورداملصحف علشان تقرأ 

وهيأ نفسك كأنك رايح تفتح أغلى 
هدية جاتلك يف حياتك من أحب صديق 

وتقوم تبص له كده وتبتسم وتضمه لصدرك وإنت فرحان ، وتالقيك أول 
وصدرك انشرح ، قلبك اتفتح معاه هو كمان  ، ت تفتح املصحف

    ..ية وبدأت تستمتع من قبل ما تقرأ حىت أي آ
  .. حياتكحاجة يف وهكذا يف كل العبادات ويف كل 

  

..حاول تستمتع بكل حاجة بتعملها 
  .. بروح ونفسية جديدةكل حاجة  حاول تعمل

C
 

ي ؟؟ يعين وإنت رايح تعمل أي عبادة تكون ااااااااإزا �
رايح هلا باشتياق

واحد مريض وتعبان ودي جرعة الدوا اللي 
احساس إنك رايح تست

تنقضي وعايز تستريح منها بأي طريقة 
تعمل حاجة إنت مغصوب عليهابمش 

ها ، ومتلهف عليها كمان لحمتاج
مش وقت بتحاول تعد !! مش روتني

  

  

يعين مثالً �
املصحف علشان تقرأ 

وهيأ نفسك كأنك رايح تفتح أغلى كده 
هدية جاتلك يف حياتك من أحب صديق 

   .. لك
وتقوم تبص له كده وتبتسم وتضمه لصدرك وإنت فرحان ، وتالقيك أول 

ت تفتح املصحفأما بد
وبدأت تستمتع من قبل ما تقرأ حىت أي آ، للقراءة 

وهكذا يف كل العبادات ويف كل 

  � حاول تستمتع بكل حاجة بتعملها 
حاول تعمل �



  
١٥  

 D  يًا للعبادةقلباستعد  

 

علشان  ؛ وافتح أبواب قلبكد الطريق األول مهي ؟؟ يعين اااااااإزا �
اية العبادة من البد تعرف تدخل يف جو ..  

ر يف قلبك تكون العبادة خلصت وإنت لسه مش على ما تقعد حتاول حتض
  !!بتقول يا هادي يا دوب 

  

علشان يبدأ  يف األولومتشي شوية  ، يعين الزم تشغل موتور العربية �
  .. زي ما حتب بقى وبعدين تنطلق  ، املوتور يسخن

  

 ، فيفةحاول تستحضره األول بعبادة بسيطة وخ ..وكذلك قلبك  �
عبادة تانية ويبقى إحساسك فيها عايل وقلبك  علشان تعرف تدخل يف جو

 بفضل اهللا وتعيش معانيهاوتنطلق ، خاشع ودماغك مركز ومش مشتت 
 ..  ًفمثال:  

  

نة ة املسجد أو السي حتيتكون يف املسجد وتصلّ ، قبل صالة الفريضة �
  ..القبلية 

  ..رة م ١٠٠تستغفر تقعد ، قبل القيام  �
  ..ي ركعتني خفيفتني تصلّممكن ، قبل ما تقرأ القرآن  �
  ..، وبعدين تقوم تستغفر  تسمع درس مؤثر �
  .. وبعدها تبدأ دعاء حلد املغرب ،  تقول أذكار املساء دوء كده �

  

  ..ذا ـــــــــــــــــــــــوهك



  
١٦  

 E  لدافع والحافز االبد من وجود  

  

  :زاهد يف الشئ اللي معاه ، هي أكتر حاجة بتخلّي اإلنسان 

  ! وعدم إدراك أهميته، عدم معرفة قيمة الشئ 
  

على األرض ، ولكنه مش عارف يعين  جنيه دهبيعين لو واحد لقى  �
  !!!! إيه دهب ، هيسيبه وميشي وال هيبص له 

، هيجري عليه بكل قوته وهيبذل اللي عارف يعين إيه دهب جبد إمنا 
  :ولذلك قالوا ! يه كل جهده علشان حيصل عل

  

  " ��ل א����ء�� ��  �   �� א��
אء�� ��� " 
� א�%�$�ن �"!    �  ��و� א���و�� ��� "   "��א

  "�*!- �� ),+ل$�ن �"!  �  �!*( �� )'"&و�� ��� "
  

 من يدركهيعلمه و ملا اتبع أمر أي جتاه يتحركب اإلنسانوده ألن  �
 إدراكه زاد كلماو..  حياته يف ودوره وخطورته ده األمر أمهية

 ..شوقه وبذله وتضحيته علشانه  واشتد له ، سعيه زاد؛  تهمهيأل
 

وعلشان كده الناس ملا عرفت قيمة �
الثانوية العامة وقيمة العربيات والعمارات 

هان عليها التعب والسهر والشاليهات ، 
  !!والصرب من أجل احلصول عليها 



  
١٧  

روس وحتمل مقاطع عن فضل وإنت كمان الزم تقرأ وتسمع د �
وثواا ومكاسبها وأراحبها اللي حمدش يتخيلها ، علشان  العبادات

  .. دنيتك وآخرتكأمهيتها يف قدرها وتعرف قيمتها و
  

 !!ميعرفش حديث واحد عن فضل الصياممش معقول واحد صامي و �
  !! ولو سألته يقولَّك الصيام ده حاجة حلوة وربنا أمرنا ا 

           وتسمع وتعرف الفضائل علشان تستحضرها يف نيتك ،الزم تقرأ 
  ..  األجراهلمة ، ويزيد زيد توكل ما تزود يف النوايا ، 

  
! ده إنت لو عرفت أحاديث فضل الصيام ، مش هتبطل صيام  �

  !!وهتبقي مستمتع باجلوع والعطش وإنت صامي 
  

ن قبل ما م لو عرفت أحاديث فضل الصالة ، هتجري على اجلامع �
  !!!ومش هتبقى عايز خترج منه أبدا  تسمع األذان

  

معرفة فضائل الحاجة اللي هتعملها من أك] الدوافع  �
  ..واPحفزات على التلّذذ بالطاعة والص] عليها والتمتع بها

  
   :  مرحلتان لهإدراك فضل وأمهية العبادة  بس الزم نعرف إن�

  القلبب : لثانيةوا    ..     العقلب : األوىل
 

تؤمن وتتيقن ، مث  تصدق الكالم بعقلكاألول  إيه ؟؟ يعين يعين �
وكأنك شايف الفضائل واجلزاء حاجة حقيقية واقعية قصاد ،  بقلبك
وساعتها بس هتالقي الدافع واحلافز الرهييييب على اغتنام ..  عينك

  .منه شيءأي  تضييع وعدم الفضل ده



  
١٨  

 F ةaّرة األخPاحساس ا  
  

؛  اتقان العبادة واخلشوع فيها واالحساس مبعانيها خطوات همأمن  �
  ،  آخر مرة هتقوم فيها بالعبادة املرة دي هتكون النفس إنه يئة هي

   : لنا ملا قال �وصية حبيبنا النيب أصالً ودي 
  

حلري  إذا ذكر املوت يف صالته، فإن الرجل  اذكر املوت يف صالتك( 
    ) ي صالة غريهاال يظن أنه يصلّصالة رجل  لّ، و ص يحسن صالتهأن 

  صحيح
 هتبقى ساعتها.. فلو حسيت بقلبك إن ده آخر رمضان لك يف احلياة  �

وهتتعبد  .. فيه دقيقة كل على خايف .. عليه وعينك له قمتشو قاعد
  .. فيه وإنت يف قمة املشاعر

  

،  وبعدها خالص هتموتلو حسيت إن دي آخر صالة لك يف الدنيا  �
هتالقيك نسيت و ، % ١٠٠هتالقي دماغك مركّز وقلبك حاضر بنسبة 
ودموعك بترتل وجسمك  ،كل حاجة كانت بتشغلك وبقيت خاشع 

  .. بريجتف من اخلوف والرجاء
  

هيخليك	تعمل	العبادة		خيره	دهاحساس	المرة	األ	�

	
ً
		مشاعرو	بروح	عالية	جدا

ً
		..	مختلفة	تماما

 

متوت  ممكن كإن يقني عندك كوني ملا إال يجييه مش دهوكل  �
   ..بدون أي أسباب أو مقدمات  حلظة أي يف

،  كثرة زيارة املقابرعن طريق  .. ده حساسلإل بقلبك توصلفحاول 
  .. ومساع دروس عن املوت وخاصة موت الفجأة،  وتشييع اجلنازات



  
١٩  

G إّدي العبادة حّقها  

  

يبقى متام  ادةللعب وقتختصص حتدد ويعين إيه ؟؟ يعين لو عرفت  �
 يف احلواس ومجيع واجلسدية العقلية كقوا فيه عمتقدر جت حبيثأوي ، 
   ... العبادة

  

يبقى متروحش للعبادة وإنت مش فارقة معاك  طيب لو معرفتش ؟؟
إديها حقَّها ومتستخرش ،  وناوي تكروا علشان مستعجل وعايز تنجز

  ..! بلذَّا ومعانيها وإال مستحيل هتعرف حتس.. وقت أو جهد أو تركيز 
 
  

فاللي قاعد يدعي ربنا وهو ناوي يقول الدعوتني اللي  ⌫
  .. الدعاء وروح مبعاين يشعرده عمره ما ه،  حافظهم وينجز

  

اللي ماسك املصحف وهو مستعجل ومهّه إنه يوصل آلخر  ⌫
ده عمره السورة ، وقاعد حيسب عدد الصفحات اللي باقية له ، 

  .. أثر أو يتعايش مع القرآنما هيفهم أو يت
  

اللي داخل يصلّي وهو عايز الصالة ختلص قبل ما تبدأ  ⌫
ده عمره ما  أصالً علشان يلحق املشوار  أو املاتش أو املذاكرة ،

  ..  هيعرف يتلذذ أبداً بالصالة وال حيس باخلشوع
  

 

   ، العبادة وقت يف فحاول متبقاش مشغول �
  م وتركيز وجهد وياريت تدّيها شوية اهتما

  .. اوتوصل للذّ علشان تقدر حتقق مضموا    



  
٢٠  

 H دليل aالتجربة خ  

  

 معينة طبيعي جداً إن أي حد فينا ممكن يكون بيحب حاجة �
  .. ويفضلها عن غريها 

وده ألن تأثري العبادة  األمر ده موجود برده يف العبادات ،كذلك و
  ..  بيختلف من شخص للتاين

  

.. عنده أكتر حاجة بيحس فيها بالقرب من ربنا  الصيامفيه واحد  �
واحد ..  الصالةواحد تاين عنده أكتر عبادة بيكون مستريح فيها هي 

 الصدقةواحد رابع بيحب ..  القرآنتالت قلبه مش بريق ويلني غري مع 
  ..وهكذا  ..جداً جداً 

  
  

 أي بالتجربة ختتربفحاول  �
  .. رإنت بتحبها وحتسها أكت عبادة

  

� تالقي ما حلد العبادات يف بجر 
  ..  نفسك

  

وشوف أكتر عبادة بتأثر فيك  �
  ..وبتالقي فيها قلبك 

  ..وامسك فيها وكتر منها 
  

  



  
٢١  

 I خّليك فاهم مش حافظ  

 

  ..  ربنابيف عالقتك  شخص تقليدينش وحاول متك �
نت مثالً لو ربنا فتح عليك يف عبادة معينة وكإيه ؟؟ يعين يعين  �

     ..متقومش بقى بسرعة بعد ما اتفتح لك حمدد هلا وقت معني ، 
   .. كمل وخد وقتك حلد ما قلبك يرتوي

  

إمسك  لو ربنا فتح عليك يف عبادة معينة ومكانتش يف أولوياتك ، �
ها تكون هي أرجى عمل عملته تلقي به فيها و إبدأ ركّز أوي عليها لعلّ

  .. اهللا يوم القيامة
  

، لو بدأت متالقيش قلبك حاضر يف صالة القيام وكذلك  �
  ..حلد ما تالقي قلبك تبدهلا بفترة إستغفار متواصلممكن 

  

، لو بدأت حتس بسرحان يف اخلتمة اللي إنت ماشي فيها  �
  .. بدأ من أقرب سورة بتأثر يف قلبكإإوقف اخلتمه و

  

� ّإن مفيش خشوع ورا اإلمام اللي بتصل ي وراهلو بدأت حتس 
  .. تاين إمام شوف ،
  

  ..يك فاهم مش حافظ خلّ.. وقيس علي كده كل العبادات 
  

  ...يف لو لقى جبهته مقفولة الالعب الحّر �
  ! يغّير مكانه في الملعبكويس إزاي بيعرف 



  
٢٢  

 J إبدأ بأّي خطوة  

 

يعين ساعات بيكون وراك شغل أو عندك حاجة عايز تعملها سواء  �
عندك الوقت واجلهد  بيكونوحياتك ،  عبادة أو أي حاجة تانية يف

مش ملكش نفس و، ومع ذلك تبص تالقي نفسك  واملقدرة إنك تنفذها
  !!! قادر وحاسس بكسل رهيييييب

ك أجلها لبكرة أو مش بتسمع صوت من جواك عمال يقولَّتالقي نفسك و
حاسس إن فيه بينك جمتش عليها ، وبتبقى  ، مشكلة تعملها خالص

 !!يه علشان تعمل احلاجة دي الزم ختطّ ييييري أويها حاجز كبينوبي
 

شان لوع جداد حاجز نفسي تافه جمروأنا بقولك إن احلاجز ده  �
تقوم بس من مكانك وتاخد خطوة أو  ما عليك إال إنك تتغلب عليه ،

  ..! ده نص خطوة حىت يف تنفيذ الشغل
  

 

  حط رجلك بس على السّلم  �
  !واطلع أول سّلمة 

ل بقية الشغل القي نفسك بدأت تكموهتبص ت
 .. وأجنزته بكل سهولة ويسر بفضل اهللا

 

،  ر دراعكمشّ و، قوم بس  يتصلّلو عايز تقوم .. مثالً يعين  �
، هتالقي نفسك بفضل اهللا  خد خطوة حلد مكان ما بتتوضاوبعدين 

ّيت ركعتني وأربعة وعشرة بدأت وضوء وخلصت وجبت السجادة وصل
  !كمان



  
٢٣  

 K س من التسويف والتأجيلSاح !  

 

بيسرقوا منك اللي احلرامية  وأخطر أكربمن  التأجيلالتسويف و �
   !هيييييبة ركمية وقت 

          ؛وياريتك يف الوقت اللي إنت أجلت فيه الشغل ده بتعمل حاجة 
 ! بل بيضيع منك الوقت ده وغريه

 

تالقي  باإلضافة إىل إن التأجيل هيزود الشغل عليك وتبص �
نفسيا  تبقىو  تتراكم فوق بعضهاباحلاجات الصغرية اللي بتأجلها 

  !! مش قادر تبدأ تعمل أي حاجة منهاحاسس إا زي اجلبل و
  

  ؟؟؟؟طيب احلل إيه   
  

  ل تأجيل تبّطإنك  �
  ! و تبدأ تعمل الحاجات اللي وراك 

  ! ☺ املوضوع بسيط جدا 
  

  

  
  
  
  



  
٢٤  

 L  ظّبط نومك! 

  ؟؟  عارفه يل ،السرير اجلم �
هو أنا أعرف حد يف الدنيا معرفة ! عارفه وحافظه كمان :  هتقول

ده اللي بينه وبينه  !! ده صديقي الصدوقشخصية تفصيلية أكتر منه ، 
  !!.. ☺قصة حب تتكتب يف التاريخ 

  

  :هقولك �
  نت قاعد على السريرإإوعى تحاول تعبد ربنا و

  !!بع سرير حتى ُر أو وإنت جنب السرير أو في أي مكان في
 

إن وجمربني يا عم احلاج ؟؟ ألن طبعاً زي ما كلنا عارفني بقى ليه  �
  !! قاومتله قوة جذب مغناطيسية ال السرير 

كلها عشر دقايق بالكتري أوي هتالقي نفسك أوتوماتيكياً قعدت تريح ، وف
  !!! وهتالقي نفسك يف العامل اآلخر

   

  ، على السرير  د بس دقيقتنيدمهمتجيش بعد الفطار تقول فـ  �
ي التراويح ، فرد رجلي علشان أعرف أصلّأ

هتالقيك بعد الدقيقتني صاحي على أذان 
  !!!الفجر 

  

هذاكر على اللي بيقول أنا بقى  أما �
فده أكيد عايز يذاكر كتاب  ، السرير

 !!!! "تفسري الرؤى واألحالم"



  
٢٥  

ثال قاعد بعد الفجر ولو النوم كبس عليك جامد يف أي وقت وإنت م �
   ،  اتوضاقوم  و وإنت بتقرأ قرآن ،أيف جلسة الشروق أو وإنت بتذاكر 

فوقت ، هتالقي نفسك  اغسل وشك بشوية ميه باردة كل فترةأو 
  ..صحصحت بفضل اهللا و
 

 ،         لو كنت قاعد قوم امتشى شوية ، حاول تغير وضعك كذلكو �
  ..وهكذا..  اقعد فيهأو غير مكانك وانتقل ملكان تاين 

  
مش  نامي نفسك هتالقيللنوم ،  نفسك سبتوعايزك تتيقّن إنك لو  �
  !!! بل طول العمر،  شهر رمضان طولبس 

وده ألن النوم سلطان السالطني ، والبين آدم فينا بيموت يف الكسل 
  :وبيعجبين أوي الفيلسوف اللي قال !!!! واألنتخة 

  

  :)) !!تفعل شيئاً  ما أجمل أن ترتاح بعد أن ال 
 
، ويقلّل عدد  الزم يظبط مواعيد نومهفأي حد بينام كتييييري ،  �

 ٨اىل  ٦من ساعات نومه تدرجيياً حلد ما يوصل للمطلوب ، اللي هو 
  .. ساعات حبد أقصى 

  

ده أنا بنام ! ساعات دول يعملوا إيه ؟؟ ٨ :وطبعاً حد هيعترض ويقول  -
  !! ساعة ومش بيكفوين  ١٢
 ٦، إمنا لو عودته على النوم  جسمك اتعود على كدهده ألن  :هقولك  -

  ! ساعات هياخد على كده وأقل من كده كمان 
  

يف النوم ، افتكر احلكمة اللي بتقول  وملا تبقى عايز تشد:  
  

  ]ة القيام يوم بحهاص ةنوم ورائك من فإن ، نومكمن  أقلل [
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 !!!!! � ساعات كفاية ٣نام  ومش معىن كده إين بقولَّك ماتنمش أو �
لو جسمك ما أخدش كفايته من النوم مستحيل هتعرف تركز بالعكس ، 

، وهتالقي نفسك عمال تتاوب ومش قادر  يف عبادتك أو ختشع فيها
  !تفوق خالص 

فاستعجم القرآن على  ، إذا قام أحدكم من الليل: (  قالهو اللي  � والنيب
صحيح )  فليضطجعف ، ما يقول فلينصر درِلسانه فلم ي  

  
 ،سرعة االستسالم للشعور بالتعب و اإلجهاد  وده برده مش معناه ⌫

علشان يقدر يقوم ه من الراحة حقّ سمولكن البد من إعطاء اجل
  .. بالعبادة بالشكل الصحيح
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 M  موبايلك ُمفِسد العبادات!  

 

مش  دلوقيت مفيش حد ، وتقريباً هولةإحنا يف عصر التكنولوجيا امل �
  .. Smart Phoneمعاه موبايل 

  

الموبايل	الذكي	ده	ممكن	يكون	من	أكبر	نعم			
		..وفي	حياتك	كلها		،ربنا	عليك	في	رمضان	

 

 أيف أي وقت تقدر تقرو بسهولة جداً حتمل عليه القرانطبعاً تقدر  �
..  ذكار واألدعيةبرامج للتفسري و برامج األوكمان عندك  ، وردك

  .. كتري جداً اسالمية تطبيقاتو
  

قراءة يف و أ معرفة التفسرييف  النتده غري إنك ممكن تستخدم  �
على  اهلادفةوالصفحات اجلروبات أو  أي كتب دينية مفيدةأو  الفقه

  ..مواقع التواصل بأنواعها 
  

ل عليه كتب أو دروس أو قرآن حتموعندك كمان املوبايل نفسه ممكن  �
كل وقت  و وتستغل كل حلظة وتسمع وإنت يف املواصالت أو يف الشغل

  .. ..انتظار يف أي مكان 
  

				
ً
ممكن	يكون	الموبايل	ده	أكبر	..	وعلى	النقيض	تماما

		..في	الدنيا	واآلخرة	وضياعك	في	حياتك	وسبب	شقاءك	نقمة
 

البالوي وكلنا عارفني  ، وده عن طريق استخدامه يف معصية اهللا �
  !.. هنسان عن طريقها اإلاللي ممكن يوصلّالسودا 



  
٢٨  

سبب  يكون املوبايلممكن ، ات اللي عايز أقوله إن يف رمضان بالذَّ
  :ضياع رمضان منك ، ألنه 

،  بيسحب وقتك برباعة !! حرامي وقت مفيش زيه
  !! أي حاجةسرق منك عمرك كله وإنت وال حاسس ب

 يوتيوبواتس وال- تويتر-فيس التواصل ومواقع النتفاحترس وحاذر من 
 إنت ما زييضيعوا اليوم كله ه،  بس دقايق ٥ تبص فتحت

  ..! كده قبل مرة
،  اليوم يف وقت معني هلم صوختص منهم حتد تقدر ما 

  .. عدها سالم عليكم ومتفتحش نت تاين 

ما  ع روحها وأهميضيبو،  بيفسد عليك عباداتك كلها
  ! اللي هو اخلشوع والتركيز

  !!وهوب نوتيفيكيشن .. يعني تبقى قاعد تقرا قرآن 
  !تقوم سايب القرآن وتروح تشوف إيه اللي حصل ؟

  

  !!صوت رسالة  وهوب.. تبقى قاعد تدعي ربنا 
  !دعاء وتقوم تشوف فيها إيه ؟؟ خملصتقوم 

  

  ! تبقى بتصّلي وعامله فيبريشن في جيبك وعّمال يرّن
ال تفكر ياترى مني اللي برينّ؟وإنت خرجت عن الصالة خالص وعم!  

  

  ..تبقى قاعد في االعتكاف وعايز تعبد ربنا 
 !لى الفيسشوية وتالقيك فتحت نت يف املسجد وقضيت االعتكاف ع

اللي عايز أقوله إن يف رمضان بالذَّ �
ضياع رمضان منك ، ألنه 

  

حرامي وقت مفيش زيه  :أوالً  �
سرق منك عمرك كله وإنت وال حاسس بيقدر يو

فاحترس وحاذر من 
فتحت لوألنك  !!

مرة ١٠٠ بجمر
 قد على حاولف
عدها سالم عليكم ومتفتحش نت تاين بو
  

بيفسد عليك عباداتك كلها  : ثانياً �
اللي هو اخلشوع والتركيز؛ فيها 

  

يعني تبقى قاعد تقرا قرآن  
تقوم سايب القرآن وتروح تشوف إيه اللي حصل ؟

تبقى قاعد تدعي ربنا  

تبقى بتصّلي وعامله فيبريشن في جيبك وعّمال يرّن 
وإنت خرجت عن الصالة خالص وعم

تبقى قاعد في االعتكاف وعايز تعبد ربنا  
شوية وتالقيك فتحت نت يف املسجد وقضيت االعتكاف ع
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  وإنت بتعمل أي عبادة  تقفل التليفون خالصإما   �فـ �
  ،  النتوتقفل  صامتأو تعمله 

  ! عنه خالص وتبعد  تسيبه بره األوضةأو 
 

  !!؟؟ جداً مكاملات مهمة ىستنبأنا :  واللي هيقول �
ألن  ، املوبايل وروح أعبد ربنا سيباألول وبعدين  ككاملاتمعمل ا:  ههقولَّ

   ! يف أي عبادةأو تركّز املوبايل جنبك مش هتعرف ختشع طول ما 
  

   تركِّز في أي عبادة هتعرفمستحيل  �
  ..  الموبايل عن بدنياً و ذهنياً انفصلت لو الإ

  !!سنني الكالم ده من واقع وجتربة
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 N  الخّلوة ُنزِهة الروح!  

تعاون على إن الصحبة الصاحلة وروح الفريق وال كلنا عارفني �
خد بالك واحترس ، ولكن للثبات على الطاعةالطاعة أمور مهمة جداً 

هم أسباب أمن ألن ده  ؛ ! من كثرة االختالط بالناس فيما ال يفيد
  ! والوقوع يف املعاصيقسوة القلب 

  

  .. بس أنا هزهق لو قعدت لوحدي : هتقول  -
 صغري قتأنا مش بقول أقعد لوحدك طول العمر ، ده و:  هقولّك -

ده اخللوة .. وجرب كده األول وشوف هتزهق وال أل   ، محدد من يومك
  ..دي هلا لذّة وانسجام نفسي آخر حالوة 

  

  ؟؟ تستوحش أال:  اخللوة أكثر ملا الصاحلني لبعض قيل
  <<؟��E�6א�Y���&�����Zو9T:  قال �

  !؟"ذكرين إذا معه وأنا"يقول وهو أستوحش كيف: آخر وقال
 

معني ، ومكان واحدة يف اليوم ، يكون لك وقت ولو ساعة  اولفـ ح �
ودي ! تقعد فيه مع نفسك وبس ، مفيش حد تاين معاكم تعرف 

ختتلي بنفسك وتقعد كده تعمل كل يعين ،  العزلةأو اخللوة  بيسموها
  :)اللي إنت عايزه على روقان 

 والتفكري الذهن صفاء حالة رفع على ، وتشتغل املشتتات من تتخلص
 ..اهلادئ 



  
٣١  

 

  ،  فكرة االنعزال دي فكرة ناجحة جدًا لتحقيق هدف ما �
  .. كبيرة بسرعة، و  تركيز، و  بدّقة انجازهو  

 

طبق مبدأ االنعزال ده علي قد ما تقدر يف حاول تعلشان كده  �
   ..حياتك
حيت لو ..  اعزل نفسك عن كل حاجة.. يعين لو يف املذاكرة مثالً  �

  .. ضتك و تقفل علي نفسك باملفتاحأو تعزل نفسك يفه
 هوتاكل جو ، كلأم ما تفتحش غري علشان حد بعتلك ااااااااانعزال تا

  .. وضتك و ما خترجش غري للحمامأ
     .. يل بتاعك بره األوضةانك تسيب املوبإوطبعا االنعزال ده أساسه  �
  ! وضة تليفزيون وال البتوباأل كيد مايكونش يفأو 

 
يف اخللوة دي ممكن تروح مكان فيه مناظر طبيعية ،  ده غري إنك �

  :وتقعد متارس عبادة من أعظم العبادات وأكثرها تأثرياً يف القلب والنفس

	"	
ُّ
		"	ـــرعبــادة	التفك

 ربنا ابداعتأمل يف  �
 بديع،  الكون يف العظيم

 األرض و السماوات
  .. تبارك وتعاىل 

 ربنا عظمة واستشعر
  .. يهإ قدوملكه وقدرته 
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حاول تتفكر وتتأمل يف كل حاجة حواليك يف الكون ،  �
هتالقي تثبيت لإلميان يف قلبك ويقني ومتعة وانشراح 

  ..صدر ومقامات إميانية عالية جدا 
 ،هتالقي حياتك كلها مالها اجلمال تأمل يف اجلمال ، 

  .. هتالقي عينك بقت تشوف كل حاجة بنظرة اجلمال
  
الشمس و والشجر والسحاب السماالنجوم و يف ببص أنا بس : هتقول -

  !! ؟ أعمل إيه..  هد بالكالم مبحسشوالقمر و
  

للحاجات دي ، فاصبح  تبص يوم كل اتعودت املشكلة إنك : هقولّك -
 وتغير نظرتك،  العادة ىنسحاول بقى ت  .. عادة ومألوف املوضوع عندك

 !مرة تبص لكل حاجة يف الكون من جديد وكأنك بتشوفها ألول و
  !!وساعتها هتبدأ تشوف إبداع ومجال ملهوش آخر 
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 O  عينك على عينك!  

 

واحفظ .. ا من عينك خلّي بالك دامي يعين!!  إيه ؟؟؟ يعين �
  !بصرك عن كل ما حرم اهللا 

 

..  اللي مش عارف خيشع يف الصالة ..اللي بيشتكي من قسوة قلبه  �
..  اللي مش قادر يقوم الليل  .. اللي مش عارف يبكي من خشية اهللا

  !!ة الطاعة اللي مش حاسس بلذَّ
  

  !عارف يا حبيب قليب أهم سبب لكل ده إيه ؟؟؟ �
  ..الة تتراكم على القلب املعاصي اللي عم أهم سبب هو �

  
 

  :  اإلمام ابن اجلوزيقال  �
  ]فرأطلق شخص ب بفَ ، رهصفَ ، لسانه أو ، بصريته اعتبار مرِحمرِح 

 أهل يعرفه أمر وهذا ، املناجاة وحالوة الليل قيام مرِحو ، قلبه صفاء
  ]. النفوس حماسبة

  

  :هو على القلب  وأخطر املعاصي وأشدها تأثريا
  

  !! لما حرّم اهللالنظر 
  
 

، اللي بيتفرج على املواقع القذرة  �
و كليبات الرقص  ، اهلابطةواألفالم 

  : ه قولّنه !  ورـــــــــــــــوالفج
  

  إنت مستحمل تعيش إزاي
  !!؟؟ وقلبك فيه كل النجاسات دي



  
٣٤  

علشان نشيل كل ده من جذوره  "عملية قلب مفتوح"ده إنت حمتاج  �
  !! قلبك من جديد لوننضف ونطهر ونعيد احلياة 
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اجلامعة الشارع ويف  ربجاتاملت بالنظر للبنات اللي بيستقلِّأما  �
  :وصور البنات يف النت ويقولكيف التليفزيون واملذيعات واملمثالت 

 هو إنت شايفين بتفرج على صور! جداً جداً دي حاجة عادية  ياعم
  !!!دب أقلة  عريانة خالص أو

  

 !هي سبب ضياع قلبك يا أخي النظرة اللي بتسميها عادية دي: قوله نه �
 !!العني بريد القلب  !!العني مراية القلب  !!قلب العني منفذ الألن 

والصور دي كلها بتنطبع يف القلب وتتعلق على جدرانه وتشوش على 
  ..االميان جواه 

 

    � ا دي بتستقلِّإنت اللي  مسى النظرة � وعلشان كده النيب �
  !!  "ــــــــــانزِ"

  

  رواه مسلم )ظر العينان تزنيان ، وزناهما الن(   : � الـــــق �

_4	��Uو���א��^�#[�$�!�M�$�92�&�
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  !ع فيه النظرة دي سهم مسموم بيدخل على قلبك يقعد يقّط �
النظرة سهم مسموم بيجرح يف قلبك �

  ويبهدله ، 
   !! ويمّوته لحد ما يدّمر اإليمان يف قلبك
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  :تكونببتنظرها كل نظرة حرام وخد بالك إن  �
  !على قلبك نقطة سودا

  :والنقط دي تتجمع على قلبك وتعمل

  !! غالف أسود
مسلسل ساعة واحدة ، هتنظر فيه  تخيل بقى لو قعدت تتابع فيلم والّف

  ؟؟؟كام نظرة حرام 
  !!!قلبك بعده هيبقى شكله إيه ؟؟؟ختيل 
  !!!!ليه تعمل يف قلبك كده ؟؟�

  

   بلّذة الطاعة قلبي لو عايز بجد تحّس.. يا حبيب   �
  ..وتدوق حالوة اإليمان 

  !!احفظ بصرك عن محارم اهللا  �
  

  لو عايزة تالقي قلبك خاشع .. يا أختي � 
  .. رسال إيماني على طول وبأعلى إشارة وترددإوالقط 

  !!احفظي عينك وحافظي على قلبك  �
 

 

� وريف األثر  د:  
] من غض بأثابه اهللا ،رهص

   ] إمياناً جيد حالوته يف قلبه
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  :  اإلمام ابن القيمقال و �
 جليلة ، اخلطر عظيمة فوائد ثالث يوجب احملارم عن البصر غض[  

 مما وألذّ وأطيب أحلى هي اليت ، تهولذّ اإلميان حالوة: إحداها القدر؛
 اهللا ضهعو؛  هللا شيئاً ترك من فإن ، تعاىل هللا وتركه عنه بصره صرف
 ًمنه خريا  ..[  
 

� جني حنافظ على قلوبنا مش من النظر احلرام حمتا .. اوعموم
ألن املعاصي بتعمل حجاب وحاجز كبري جداً بني  وبس ، بل من كل املعاصي ،

   .. قلوبنا وبني االحساس بلذّة العبادة
  

  

   ، ة الطاعاتحرمان لّذ � وهي دي أعظم عقوبة للمعاصي �
 إميانه وضعف بصريته قلةعن رؤية العقوبة دي بسب  االنسان غفل وإن

  ..لكنها واقع ملموس للجميع  .. قلبه فساد أو
 

 

  :  اإلمام ابن اجلوزيقال  �
  

  !تعاقبين؟ وال أعصيك كم يارب :إسرائيل بين أحبار بعض قال[
  !! تدري ال وأنت أعاقبك كم :له فقيل

  ] !؟؟ ناجايتم حالوة كمترح قد ليسأ
  

  

 صيهبتع نتإو  ربنا من قربعاين المب هتحس زاىإ �
   !؟؟ومش عايز تتوب 

وإنت مصمم  قلبك يف واللذّة بالراحة حتسعايز  زاىإ �
 على دم كل اإلميان اللي بيتبين يف قلبك بإصرارك

  ..راجع نفسك !!!! !؟ املعصية



  
٣٧  

 �����ت � ����   
   

تعالوا نشوف بعض التوصيات العملية اخلاصة بكل عبادة على حدة،  �
ني أداءنا هلا، وتكون خطوة على طريق واللي ممكن تساعدنا يف حتس

  ..بإذن اهللا  االحساس بلذّا ومعانيها
  

  
  

 B  بروقان ..توبة..  

 

  !!عارف ملا تكون مهموم ومتضايق وخمنوق من غري سبب �
  ..!!لوحدك وتبكي ميكن ترتاح شوية  ملا حتس إن نفسك تقعد

  !!إحساس إنك تايه ومش القي نفسك ومش عارف تعمل إيه؟
  .!!.ساس رهيييب بيخلّيك مش حاسس بأي طعم للحياة إح

  
  عارف احللِّ إيه ؟؟؟  �

  :احللِّ بكل بساطة 
  

  .. إنك ترجع للّي خلقك  �
  ..وهو هيصلح لك حياتك كلها 

إنك تتوب لربك حبيك اللي مفيش حد يف الكون كله أحن 
  ..عليك وال أقرب لك منه سبحانه وتعاىل 
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		؟	ل	في	حياتك	إيهعارف	التوبة	الصادقة	هتعم
 

.. ماً اااااااااااابروح خمتلفة متا..  مختلف نسانإهتخلّيك  التوبة �
عايش معىن السالم ..  نفسك مع متصاحل..  ةاحليا علي مقبلإنسان 

  ..النفسي الداخلي 
  

اللي دايرة جواك  هتوقف احلرب العاملية التالتة التوبة �
  !! صراع نفسي منكّد عليك عيشتكوعاماللك 

  

اللي ربنا وعد ا  احلياة الطيبة املطمئنةتعيش هتخلّيك  التوبة �
  .. اهللا حياة يف طاعة أحلى هيمشي يف طريقه، أي حد

 

  : ألا..  حتس وتدوق لذّة وحالوة العبادةهتخلّيك  التوبة �
  

  ..هتطهر قلبك وتزيل طبقات السواد اللي عليه  :أوالً 
  

بيأثر على و   يف قمة االكتئاب واإلحباطيك عدم التوبة بيخلّ :ثانياً 
واالحساس بالعبادة مرتبط ارتباط وثيق حبالتك ..  نفسيتك جدا

فـطاملا نفسيتك مش متظبطة ، هيبقى صعب تعرف ختشع  .. النفسية
  ..! أصال" املوووود"ألنك مش يف وحتس بلذّة العبادة ؛ 

  

  وبة ،رمضان فرصة متتفوتش للت .. فُرصتك رمضانو �
  وده ألن كل حاجة فيه بتشدك للطاعة وبتبعدك عن املعصية

  

  !هتتغري إمىت بعد كده ؟؟.. فلو مش هتتغري يف رمضان �
  !!هينصلح إمىت ؟؟.. لو حالك مش هينصلح يف رمضان �
  !؟؟ هتتغفر إمىت بعد كده ، لو ذنوبك مش هتتغفر يف رمضان�
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    .. لقلبك من جديد  ياال خد قرار التوبة فورا ، ورجع احلياة �
..  جديد إنسانك السطر أول من إبدأو حلياتك القدمية نقطة حط
  .. ألمجل حياة بدايةالسنة دي نقطة حتول و  رمضانك يوخلّ
  

  :ها تنفعك بإذن اهللا وخد شوية النصايح دي لعلَّ �
  

حتس ، هي إنك  أول حاجة تعملها، يف كل مرة هتجدد فيها التوبة  
حلد  أعمارنا يف مــد عليك ، وتشكر ربك جبد من قلبك إنه بنعمة ربنا

 اللي معاصينا من معصية بنعمل أي حناإو متناشاوم ما حلقنا نتوب
  ! متتعدش

يارب لك احلمد والشكر ؤحس بقلبك بالنعمة العظيمة دي ، وقول �
  ! نعمة الستر واالمهالالذي ال ينتهي على 

  

  
  

باردة ملهاش أي طعم ، الزم حتقَّق علشان متبقاش التوبة مبشاعر  
  ،  الندم � ركن التوبة األعظم اللي هو

حتس حبرارة الذنب واحلرقة ، وينكوي قلبك بنار االحساس الزم يعين 
  ..! مبخالفة أمر ملك امللوك جلّ جالله وعصيانه

  

تعرف ربنا ومفيش حاجة هتخلّيك تقدر حتس باملعاين دي غري إنك  �
   ..  جاللهعزته ووعظمته ووكربيائه جربوته وقدره وملكوته و

ساعتها بس هتعرف حجم و
وعظمة وخطورة اللي إنت 
عملته ، وهتالقي قلبك بيتقطع 

  !من الندم واحلياء من ربنا 
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إنت ضعيف أيوه  : هقولَّه.. اللي بيقول أنا ضعيف ومش قادر أقاوم 
ما يكون أضعف برده " سوبر مان"واللي هيعمل فيها .. 

  ..  ومعرض للفتنة يف أي وقت

  ، علشان متتفرعنش ربنا خلقك كده  �
  .. تنكسر وتذل وتطلب منه إنه يقويك ويعينك

   :يف احلديث القدسي  
  )يا عبادي كلكم ضال إال من هديته؛ فاستهدوين أهدكم
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  .. العالج إبدأو ، بقي شكوي
 بنات لبطَّأ نفسي..  تدخني أبطَّل نفسي .. يصلّأ نفسي: متقعدش تقول 

  .. !! نفسي نفسي.. مواقع 
   ؟؟كده تشتكي عمـرك طول هتفضلآخرا إيه؟ 

مفيش أي حاجة هتتغري وإنت قاعد  ..احترك من مكانك وخد خطوات 
  .. والكالم عمره ما كان حل

مش ثانوية وال جنة أو نار ، ،  مصريكبس املوضوع هو آه هتتعب شوية 
   ! يستاهل التعب والبهدلة كمان ماجستري وال وظيفة ، يعين

اللي بيقول أنا ضعيف ومش قادر أقاوم  
..  جدا جدا

ومعرض للفتنة يف أي وقت
  

تنكسر وتذل وتطلب منه إنه يقويك ويعينكعلشان 
  

 القائل  هوو
يا عبادي كلكم ضال إال من هديته؛ فاستهدوين أهدكم(
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����������

  

شكوي بطل  
متقعدش تقول 

مواقع  لبطَّأ نفسي.. 
آخرا إيه؟  !؟وبعدين

احترك من مكانك وخد خطوات 
والكالم عمره ما كان حل.. يف مكانك

آه هتتعب شوية 
ماجستري وال وظيفة ، يعين



  
٤١  

، بل هلا مقدمات وأسباب زي أي  املعصية مش بتيجي من الصدفة
يبقى إنت كده قطعت  ، متنع األسباب دي فلو عرفت.. يا 

   ..احلبل اللي بيشد رجلك هلا كل شوية
  

  : خلِّي بينك وبين المعصيةيعني 
 "عُزلة جسدية"    و  "  عُزلة شعورية

  يعين تبعد عن احلاجات اللي بتوقَّعك يف املعصية ،
  .. مشاعرك هلا وكذلك احلاجات اللي حىت ممكن تفكَّرك ا وتثري
وسد نقط ضعفك .. اقفل أي باب ممكن يوصلَّك للمعصية متااااما 

، ومع ذلك سايبها بتوقعك  اللي إنت عارفها كويس أوي وحافظها كويس
  ..وكل واحد طبيب نفسه 

  .. العالج روشتة يفعملية  نقطة أهم دي �
  ..م وخالصدي الدليل األكيد إنك عايز تتوب جبد ، مش كال

  

الواحد نفسه يصرخ بأعلى صوته ويقول لكل  ..اشغل نفسك 
  !! الشباب إن الفراغ الفكري والفراغ العملي هو سبب كل مصيبة 

  

  :معادلة الهالك 
  !مصايب وبالوي سودا= نفس +شيطان 
   !لمعصيةل إا هتوديك %، فتأكد مليار بالطاعة تشغلها

  !!غل نفسك بأي شئ مفيد يف الدنيافحاول تش

املعصية مش بتيجي من الصدفة 
يا حاجة يف الدن

احلبل اللي بيشد رجلك هلا كل شوية

يعني  �
عُزلة شعورية" 

 

يعين تبعد عن احلاجات اللي بتوقَّعك يف املعصية ، �
وكذلك احلاجات اللي حىت ممكن تفكَّرك ا وتثري

 

اقفل أي باب ممكن يوصلَّك للمعصية متااااما  �
اللي إنت عارفها كويس أوي وحافظها كويس

وكل واحد طبيب نفسه .. كل مرة 
�

دي الدليل األكيد إنك عايز تتوب جبد ، مش كال �
  

  

اشغل نفسك  
الشباب إن الفراغ الفكري والفراغ العملي هو سبب كل مصيبة 

شيطان +فراغ
  

تشغلها مل لو ونفسك
فحاول تش
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قد كده ، سبتها إنت تسرح يف  بتبدأ من فكرة صغنووووونة
  !دماغك حلد ما كربت واحتولت إلرادة مث فعل 

حاول رب منها وتلغيها بإنك تفكّر يف و،  قاوم الفكرة من بدايتها
  ..  حاجة تانية تعملها

 تعمل هجوم مضاد عليهايبقى ولو معرفتش وسيطرت هي عليك ، 
بني مقدار لذَّة املعصية  موازنة ومقارنة، وتعمل  وتواجه الفكرة بواقعية

.. ومدا وتكلفتها ، والعواقب اللي هتجنيها بعدها يف دنيتك وآخرتك 
تفوز بيها يف ومدا ، والعواقب اللي ه اهللا على اإلقبال

  !وإنت سيد قرارك ..  وختتار بنفسك ساعتها حتكّم عقلكو دنيتك وآخرتك ، 

  

وتقول  وحرام غلط هد بتعمله يالل إن وعارف ذنب ى ناوي تعمل
اعرف وقتها إن ده من تزيني الشيطان  ، يغفريله ربنا

يغرقك  بعدينو ، علشان خيلّيك تعمل خطوة يسحب رجلك منها للمعصية
  ! وتعيش أسري وعبد هلا  يف حبورها حلد ما تدمنها

حلد ما متوت وإنت على ...  وبعدين يوديك ملعصية تانية أكرب ، وهكذا
 اللي ربنا وهي دي خطّته احملفوظة !معصية وسوء خامتة يف اية األمر 

  !حمدش عايز يتعظ ذلك حذرنا منها ومع

  
  

ملا توصل ملرحلة إنك خالص مش قادر تقاوم وخالص هتعمل 
لقدام ساعتني من للمستقبل ، واطلع به  اركب تاكسي الزمن

   !!!وال أي شئ  �   إيه اللي حصل ؟؟ بعد املعصية، وشوف 

بتبدأ من فكرة صغنووووونةاملعصية  
دماغك حلد ما كربت واحتولت إلرادة مث فعل 

قاوم الفكرة من بدايتهافـ  �
حاجة تانية تعملها

ولو معرفتش وسيطرت هي عليك ،  �
وتواجه الفكرة بواقعية

ومدا وتكلفتها ، والعواقب اللي هتجنيها بعدها يف دنيتك وآخرتك 
اإلقبال ةلذَّومقدار 

دنيتك وآخرتك ، 
  

  

ى ناوي تعملتبق ملا 
ربناهتوب بعدها و

علشان خيلّيك تعمل خطوة يسحب رجلك منها للمعصية
يف حبورها حلد ما تدمنها

وبعدين يوديك ملعصية تانية أكرب ، وهكذا
معصية وسوء خامتة يف اية األمر 

حذرنا منها ومع
  

ملا توصل ملرحلة إنك خالص مش قادر تقاوم وخالص هتعمل  
اركب تاكسي الزمن،  املعصية
، وشوف عمرك 
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  !!وبس !! والذنب احلسرة غري ومبقاش واللذة انتهت اتعملت
  !!وة وعدت وانتهت من غري أي فايدةشهكل اللي إنت عملته كانت آخرته 

  

  :كلم نفسك وقولَّها .. ضوع كده وطاملا املو
  ببساطة هعترب نفسي زي ما بعملها كل مرة وبتعدي وتنتهي ،

  ..!املرة دي وشبعت منها وعدت خالص  عملتها

  

 السيئة أتبع..  اجري على التوبة.. أول ما تقع يف أي معصية 
  ﴾يبٍقَرِ من يتوبونَ ثُمّ﴿: قال ربنا زي ما !  

     ، متروحش حتة  ..رش كتريمتفكَّ ..متستناش حلظة بعد الذنب
   .. وهات السجادة وصلّي ركعتني توبة هللا ، ، اتوضا أو اغتسل

  :اسجد لربك وقولّه   
وجايلك وأنا معترف وندمان ..  وقعت غصب عين يارب.. 

  ..  ألين عبدك الضعيف  ومليش رب غريك رجعتلك يارب
  "يا أرحم الرامحني  وكلي أمل ويقني إنك هتقبلين وتتوب عليا وتغفر يل

  
اثبت على الطريق وإوعى تفكَّر تسيب أي طاعة بسبب  ..على وضعك 

  .. الذنوب اللي بتعملها 
 نتكاسالا مصطلحألن  ؛ انتكست نكإ معناها مش معصيةلل واعرف إن فعلك

  !!  سيبت الطريق خالص ورميت طوبة املوضوع
، هتتوب منها وبإذن  معصية زي أي معصية لذنبل والعودة

  ..اهللا هتقدر تبعد عنها يف يوم ما

اتعملت املعصية�
كل اللي إنت عملته كانت آخرته 

ببساطة هعترب نفسي زي ما بعملها كل مرة وبتعدي وتنتهي ،
عملتها كأين

  

  

أول ما تقع يف أي معصية  
 هامحت احلسنة

 

متستناش حلظة بعد الذنبفـ  �
، اتوضا أو اغتسل قوم فوراً

 ..واسجد وابكي
..  ياريب أذنبت"

رجعتلك يارب..  وذليل
وكلي أمل ويقني إنك هتقبلين وتتوب عليا وتغفر يل

  

  

على وضعك  
الذنوب اللي بتعملها 

واعرف إن فعلك
سيبت الطريق خالص ورميت طوبة املوضوع معناه إنك

والعودة الضعفإمنا 
اهللا هتقدر تبعد عنها يف يوم ما
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طبيعي إنك ممكن تقعد فترة  ..متحطّمش حياتك  .. نفسك
.. أي معصية كويس جدا وباميانيات عالية كمان ، ولكن تقع بعدها يف 

 الغلط نم معصوم حد مفيش .. بتغلط الناس كل .. خطاء
  .. وبنغلط

 ، ومش معىن الكالم إين ون املوضوع أو بقولك إعمل اللي إنت عايزه
املطلوب أل طبعاً ، املقصد هو إنك مش املطلوب منك إنك متغلطش ، 

وقعت يف أي وقت تقبل ولو ،  إنك جتاهد نفسك على قد ما تقدر
   ..الواقع وتقوم بسرعة وتكمل طريقك

  

إياااااك .. إياك والقنوط .. إياك واإلحباط  ..إيااااااااك واليأس 
إياااااااااااااك !!  إياااااااك تقول أنا مش نافع !! تقول مفيش فايدة 
   !! حياتى وكرهت نفسى وكرهت

  !!ذنب ممكن تعمله يف حياتك  اليأس ده أكرب جرمية وأبشع
ارجع وتوب وربك هيقبلك .. فـإوعى تيأس حىت لو وقعت يف مجيع الكبائر

حلد ما تلقى   ..وافضل كده حلد آخــــــــر نفس يف عمرك.. 
 واغلط.. واغلط وتوب . .وتوب اغلط ..اهللا وإنت بتجاهد نفسك وبتتوب

..  وتستغفر وتندم تتوب عمرك ولط هكد وافضل .. مليـــــون مرة
  .. أول ما تقع فيه بسرعة توبتو ذنب أي يف املهم إنك ال تتمادى

  

قنِي شر نفسي وأهلمنِي "اللهم ،  "رينطه اللهم" لسانك على الزمة
  .. منك هيتقبل وربنا الوقت هييجي، وصدقين 

نفسك متجلدش 
كويس جدا وباميانيات عالية كمان ، ولكن تقع بعدها يف 

خطاء آدم بين كل
وبنغلط بشر كلنا ..

ومش معىن الكالم إين ون املوضوع أو بقولك إعمل اللي إنت عايزه
أل طبعاً ، املقصد هو إنك مش املطلوب منك إنك متغلطش ، 

إنك جتاهد نفسك على قد ما تقدر
الواقع وتقوم بسرعة وتكمل طريقك

  

  

إيااااااااك واليأس  
تقول مفيش فايدة 

وكرهت تعبتتقول 
اليأس ده أكرب جرمية وأبشع ⌫

فـإوعى تيأس حىت لو وقعت يف مجيع الكبائر
.. مهما عملت 

اهللا وإنت بتجاهد نفسك وبتتوب
مليـــــون مرة وتوب
املهم إنك ال تتمادى بس

   

  

الزمة خليها 
، وصدقين  "رشدي
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 C  بروقان ..قراءة قرآن..  

 

ري مننا ملا بيسمع إن فيه ناس ييييهو شهر القرآن ، وكتي رمضان �
هم وأكتر بيبقى عايز يعمل زي، بتختم القرآن أكتر من مرة يف رمضان 

  ..منهم كمان 
، يه يقرأ بسرعة ، وياكل احلروف بيخلّحرصه على اخلتم  ، ولكن لألسف

بر ولو ب عن إنه يتدوالقل، ويعطل العقل عن إنه يفهم ع التجويد ، ويضي
  !! ه وقتها بيبقى اية الصفحة أو اية السورةألن كل مهّ !!آية واحدة 

  !!!بيجري وراه  حده يف سبق و بيقرأ وكأنتسمعه وهو  ⌫
 نومتع باهتمام ز فيه وتقرأهده إنت لو بتقرأ خرب يف جريدة هتركّ أخييا 

  ! بالطريقة دي للقرآن أكتر من قراءتك
  !!! راسة مش هتقراها بالشكل دهلو بتقرأ مذكرات الد

  

  !!الزم نعرف إن ختم القرآن مش مطلوب لذاته .. يا شباب 
  !!يعني مش هو الهدف  �

ب قعد ساعة واتنني وتالتة كل اللي بعمله إين بقلّأمش مطلوب إين  �
قفل املصحف وأقول احلمد هللا أوبعدين ، ورا بعض  ورق يف صفحات

  !!ختمت القرآن 
  

وحتاول  ، هو إنك تقرأ بتركيز وخشوع � حبيب قليباهلدف يا  �
ويغري القرآن يأثر فيك وبالتايل ،  وتعمل باللي فهمته،  تفهم وتتدبر

  :  تعاىل كما قال   ..  حياتك لألفضل طبعاً
  

﴿ كاربم كإِلَي اهلْنأَنز ابتكهاتوا آيرّبّديّابِ لأُولُو األلْب ذَكَّرتيلو﴾ 
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من  أفضل ر وتأمل وفهم وتعمل ا بتدب آية واحدةيعين إنك تقرأ  �
من غري ما تكون فاهم وال واعي أي شئ من اللي ختتم القرآن كله إنك 

  !!بتقرأه 
  

  :  ولذلك كان بعض الصاحلني يقول �
  

  ]!ال أعّد لها ثواًبا  ، آية ال أتفهمها وال يكون قلبي فيها[ 
 
  :يف مفتاح دار السعادة    اإلمام ابن القيمقال  �

  

الشتغلوا ا عن كل ما  ، رو علم الناس ما يف قراءة القرآن بالتدبل[ 
وأنفع ،  ر وتفهمر خري من ختمة بغري تدبفقراءة آية بتفكّ؛  سواها
  ] ، وأدعى إىل حصول اإلميان وتذوق حالوة القرآن للقلب

  

  فمتخليش تفكريك ومهّك كله يف عدد اخلتمات،   �
املهم هو قلبك هيدخل فيه كام آية من مش مهم هتختم كام مرة ،  �

  القرآن ويتعلق بيها ؟؟؟
  املهم هو هتقرب من ربنا قد إيه بسبب القرآن ؟؟؟ �

  املهم هو حياتك كام حاجة هتتغري فيها بسبب القرآن ؟؟ �
  

           ، من القرآن سورةمتعلقني بكل  رمضان من خنرج عايزين �
؟ ، يكون يف قلبك مشاعر إيه ديه السورة نع انطباعك لكلتوق فلو

    .. قلبك على السورة سابتها بصمات هفي يكون.. ومعاين ناحيتها 
  .. شعارات تعيش ا حياتك أصبحتفيه آيات منها  يكون
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 قتطببعدها وتفهم وخترج بتوصيات، .. القرآن ياتآ مع تقفعايزك  �
  .. قرآن هو خلقك وفعلكختلّي ال �يعين ..يف حياتك  عملي

  

 نتووأبوك إ مكأل تقول وتطلع،  ﴾ إِحسانا وبِالوالدينِ ﴿ تقرأ مش ⌫
 ..!!ومش بتفهموا حاجة  قدمية دقة

 لزوجتك تزعق تطلعبعدها و،  ﴾ بِالْمعروف وعاشروهنّ ﴿ تقرأ مش ⌫
 ..!! معاملة سوأأ وتعاملهاوملها 

 خترجبعدها و،  ﴾ رِّزقه من وكُلُوا اكبِهامن في فَامشوا ﴿ تقرأ مش ⌫
  .. عليها وتتكالب جري الوحوش الدنيا ىلع جتري
 هموممو حزين قاعدلسه  نتإو،  ﴾ يسرا الْعسرِ مع إِنَّ ﴿ تقرأ مش ⌫

  !!فوق كتافك  كلها الدنيامشاكل  وشايل
صعب  ، وترجع تقول ده مرضي ﴾ هيِّن علَيّ هو ﴿ تقرأ مش ⌫

  !!أنا فقري ومستحيل هقدر أجتوز !! وملهوش عالج 
، وتسئ الظن باهللا  ﴾ كَربٍ كُلِّ ومن مّنها ينجِّيكُم اللَّه قُلِ ﴿ تقرأ مش ⌫

  !!يف كل أزمة تقع فيها وتقول أنا ضعت خالص 
 

  فني بقى أثر القرآن يف حياتك ؟؟  �
  !؟؟اللي قرأا اخلتمات  كل فني

			،اللي	فات		انسى	بقى	كل
		وإبدأ	حياة	جديدة

ً
		..مع	القرآن		تماما
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  : عناصر  ٤وهنقسم النصائح يف موضوع القرآن إىل 

  : قراءةال
لو عرفت ختلّي القرآن هو رقم واحد يف أولوياتك يف رمضان قبل 

يه شغلك الشاغل أطول وقت ممكن يف الشهر خلّ .. أي شئ تاين فافعل
أكتر حاجة تركّز ..  يف كل زمان ومكان كصاحبك ورفيق

  .. عليها طول رمضان هي القرآن

  
  

املهم ..  مثالً بعد كل صالة وليكن ص وقت مناسب للقراءة ،
  ..  حتاول إنه وقت يكون ذهنك فيه صايف ومهيئ نفسياً زي ما اتفقنا

 على راهاممكن يوزع الكمية اللي هيقوأي حد بيزهق بسرعة ، 
..  صالة كل بعد دقيقة) ١٥( صخص لو .. اخلمس الصلوات

  ..، وده وقت كويس جداً للمشغولني  دقيقة ٧٥ هيكون قرأ على آخر اليوم

  
  

، ، واستخدم السواك  قراءةقبل ما تبدأ  د وضؤك لو تقدر
نيتك واستحضر يف وحاول تستقبل القبلة ، وابدأ باالستعاذة مث البسملة، 

  ..  فضل وثواب قراءة القرآن

  
وخلّي ،  ألن قراءة العني ال تجزئ حرك لسانك أثناء القراءة،

ال عايل أوي فتتعب وتشوش على اللي حواليك ، وال ، 
ال سريعة أوي وال  ، وكذلك سرعتك وسطمنخفض أوي فتملّ وتنام  ، 

وهنقسم النصائح يف موضوع القرآن إىل  �
  

قراءةال : أوالً  �
  

لو عرفت ختلّي القرآن هو رقم واحد يف أولوياتك يف رمضان قبل   
أي شئ تاين فافعل

صاحبك ورفيقيه خلّ.. ده
عليها طول رمضان هي القرآن

  

  ص وقت مناسب للقراءة ،خص
حتاول إنه وقت يكون ذهنك فيه صايف ومهيئ نفسياً زي ما اتفقنا

وأي حد بيزهق بسرعة ،  �
الصلوات أوقات

هيكون قرأ على آخر اليوم
  

  د وضؤك لو تقدرجد
وحاول تستقبل القبلة ، وابدأ باالستعاذة مث البسملة، 

فضل وثواب قراءة القرآن

حرك لسانك أثناء القراءة،  
،  صوتك وسط

منخفض أوي فتملّ وتنام  ، 
  ..بطيئةً أوي 
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يعين ،  ضر يف قلبك إن ده كالم اهللااستحف ، للقرآن هيبة ووقار
      .. إنت  بيكلمك وبيخاطبكامللك اجلليل 

  ؟؟وتسرح وتفكّر يف غريههتغفل  والّ؟؟ ع لكالمه بقلبك

  
  

متحاولش تلتفت  ومن تعظيم القرآن يف قلبك إنك إذا بدأت قراءة
ولو حد عايز ..  قراءتك بالكالم مع فالن وفالن شتقطع

   .. شارور له بإيدك واعتذر له
إنك تقرأ آيتني وبعدين تبص على الفيس  ومن عدم احترامك لكالم ربك

  .. وهكذا سك املوبايلبعدين ترجع تقرأ آيتني ، وبعدها مت
  .. له تأثري يف قلبك القيعظّم كالم ربك اللي بتقرأه علشان ت

  
شتري مصحف جيب صغري يكون معاك يف شنطتك على ياريت لو ت

إحساسك وإنت ماسك املصحف يف ألن عن جتربة ناس كتري ، 
غري وإنت ماسك املوبايل وبتقرأ منه ، إيدك وبتقرأ فيه 

  !!خاااااااااااااالص 
زي ما قولنا قبل كده  فاقفل الشبكة والنت ، من املوبايل

  .. ومفيش حاجة تقاطعكز علشان تعرف تركّ

  
  

،   األكيد طريق التغيريالقرآن هو وإنت بتقرأ إن  تكون واثق
  ..  احلل لكل مشاكل حياتك

ك وتشوف فيها احلل واللى بيحصلَّ ب تسقط اآليات على حياتك
 ..متعسر قدامك  ألي شئ

للقرآن هيبة ووقار  
امللك اجلليل   ربنا

  

ع لكالمه بقلبكمهتسهل 
  
  

ومن تعظيم القرآن يف قلبك إنك إذا بدأت قراءة  
تقطعما،  ألي حد

ّشارور له بإيدك واعتذر له، مك يكل
ومن عدم احترامك لكالم ربك

بعدين ترجع تقرأ آيتني ، وبعدها متو. ..والتويتر و
عظّم كالم ربك اللي بتقرأه علشان ت

  

ياريت لو ت  
ألن عن جتربة ناس كتري ،  طول ،

إيدك وبتقرأ فيه 
خاااااااااااااالص 

من املوبايل عايز تقرأولو 
علشان تعرف تركّ

تكون واثقالزم   
احلل لكل مشاكل حياتكوفيه 

  

ط اآليات على حياتكجرسقب ت
ألي شئملشاكلك أو 
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تاب بتاخد الزم تغير نظرتك للمصحف على إنه جمرد ك
   !!إنسى النظرة دي متااااما   !!!حسنات ملا تقرأه 

 فإبدأ اتعامل مع القرآن..  "أَمرِنا مّن روحا" قال عن القرآن
 هو....  قلبك هيحيي اللي هو..  روحك هريجع لكهو اللي 
  ..  كلها حياتكأمور 

، فاحبث وإنت بتقرأ  "فاء ملا يف الصدورش"قال عن القرآن إنه 
وهتالقي ،  اللي تعباك أمراض قلبك احبث عن.. السعادة والراحة 

  .. دواها وشفاءها يف آيات القرآن

ر تنوي آياته فحاول ختلّ ، "هدى" و "نور" قال عن القرآن إنه
  ..وترشدك للطريق الصح يف حياتك لك قلبك وديك

  
  

يكون جنبك ورقة وقلم وكل خاطرة  ب كده وإنت بتقرأ القرآن
لهاجتيلك أو حاجة تفهمها من اآليات تسج ..   

  ..به عالقتنا نوحتس نآالقر يف بناتحبه اللي النقط أهم

، وأقف شوية عندها ، وحاول  ةياآل أاقر �
 الدروس عطلَّ؟؟ ، و يهإ عن بتتكلم شوفهات

 اطلع، و وحسيت فهمت ما قد على منها املستفاده
يف  قهاطبوحاول ت ةعملي بواجبات دي الدروس من

  .. حياتك

الزم تغير نظرتك للمصحف على إنه جمرد ك  
حسنات ملا تقرأه 

  

قال عن القرآن ربنا  �
هو اللي  نهإ على
أمور  صلحهي اللي

  

قال عن القرآن إنه   ربنا �
السعادة والراحة  عن

دواها وشفاءها يف آيات القرآن
  

قال عن القرآن إنه  ربنا �
لك قلبك وديك

  

  ب كده وإنت بتقرأ القرآنجر
جتيلك أو حاجة تفهمها من اآليات تسج

 

أهم مندي �
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 حتكفراآلية دي  ..جرب تكتب عن إحساسك ناحية اآليات 
 ، دت يقينكزو ، ودي شوقتك واآلية دي،  فتكخوواآلية دي 
  ..وهكذا ..  عت لك األمل

هتستمتع بكل آية وكل وبإذن اهللا ات دي تعمل احلاججرب كده 
  ..حلظة مع القرآن 

 !اعمل كده يف كل مرة تقرأ فيها القرآن وشوف النتيجة هتبقى رائعة إزاى
 هتعرف ساعتها إن القرآن ميتشبعش منهو.. هتدوق حالوة القرآن جبد 

  :  �  عثمان سيدنا
  ]  ن كالم ربكمشبِعت م ما،  لو طهرت قلوبكم

  
  

من  مفيش حاجة بتيجي ..ر صرب على الفهم والتدبوطبعا الزم ت
يف و ، اصرب وبإذن اهللا هتالقى أثر القرآن يف قلبكف .. أول مرة بسهولة
إنت مكنتش حاسس بيها  مجيلةواحلياة مبعاىن إميانية ، القرب من ربنا 

  
  

 النيبحبيبك فاعل مع اآليات زي ما تت .. حاول تتفاعل مع القرآن
  .. بيتفاعل معاها

نعيمآيات و فضل وآيات رمحةي عليك آيات القراءة هتعد  ..
  .. من فضلهإنه يرزقك واسأل ربك وارفع يديك .. 

واستعيذ  قف عندهاأ .. وختويف وعيد وعذابآيات ي عليك 
  .. ربك النجاة والسالمةواسألك باهللا من عذابه 

جرب تكتب عن إحساسك ناحية اآليات   
واآلية دي ،  وبشرتك

عت لك األملرجودي 
  

جرب كده  �
حلظة مع القرآن 

اعمل كده يف كل مرة تقرأ فيها القرآن وشوف النتيجة هتبقى رائعة إزاى
هتدوق حالوة القرآن جبد 

سيدناكما قال  ..أبدا
لو طهرت قلوبكمواهللاِ  [

  

وطبعا الزم ت �
أول مرة بسهولة
القرب من ربنا 

  ..قبل كده 

حاول تتفاعل مع القرآن  
بيتفاعل معاهاكان  �

القراءة هتعدأثناء يعين 
..  قف عندهاأ
  

ي عليك وهتعد
باهللا من عذابه 



  
٥٢  

  "منهمجعلين االلهم "قول ت ، املتقِّني أو الصادقني عن 
   "سبحان ريب األعلى"تقول ، ) األَعلَى ربِّك اسم سبِّحِ

ا آالَءِ فَبِأَىكُمبر انكَذِّبوال بشيء من نِعمك ربنا "تقول  ، )ت
  .. "نكذِّب ، فَلَك احلمد

سأَلَي كرٍ ذَٰللَٰى بِقَادأَن ع يِيحٰى يتوقول ت،  )الْم"ى قادرلَب"  ..
  .. وهكذا..  "بلَى"تقول ، ) الْحاكمني بِأَحكَمِ

وشوف .. قف عندها أ..  السابقني قصص من ةقص على 
وليه ربنا ذكر مها عملوا إيه ؟؟ شوف إيه العربة واملوعظة منها ؟؟ 

  ؟؟ القصة دي وخلّدها يف كتابه ليوم الدين

  ربنا نإ اعرف، ف احلسىن أمساء اهللا من اسم على
أقف مع املوضع اللي اتذكر فيه وعيش معناه بقلبك  .. 

  ده ممكن يغري إيه يف حياتك ؟؟

القرآن هو أكتر حاجة ممكن تعرفك وخلّيك على يقني تام إن 
تعاىل وعظمته و تبارك وىلصف املوتب لييات الاآلر يف تدبف

  .. رمحته وكرمهحكمته و
  

  

 ركر .. كرر اآليات اللي تالقيها المست قلبك مرة واتنني وعشرة
ك يويا سالم لو عصرت عين حلد ما قلبك يلني ، ت اللي بتأثر فيك

اللي لو نزل على جبل هيخشع   علشان تبكي وختشع لكالم اهللا
  ! ويتشقق من خشية اهللا

 ةآيب متر ملا �
سبِّحِ(ملا تقرأ  -
فَبِأَى(ملا تقرأ  -

نكذِّب ، فَلَك احلمد
أَلَيس( رأقملا ت -
)سأَلَي كَمِ اللَّهبِأَح
  

 يتمر لوو �
مها عملوا إيه ؟؟ شوف إيه العربة واملوعظة منها ؟؟ 

القصة دي وخلّدها يف كتابه ليوم الدين
  

على متر ملاو �
بنفسه فنابيعر 

ده ممكن يغري إيه يف حياتك ؟؟وشوف االسم 
  

وخلّيك على يقني تام إن  �
ف..  بربنا 

حكمته ووقدرته و

كرر اآليات اللي تالقيها المست قلبك مرة واتنني وعشرة  
ت اللي بتأثر فيكاآليا

علشان تبكي وختشع لكالم اهللا
ويتشقق من خشية اهللا
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  :التفسير  

الزم ختصعلشان تفهم  ا تقرأ فيه يف التفسريص وقت ثابت يومي
  ..راويح اللي إنت هتقرأه واللي هتسمعه يف الت

 تعرفووتتذوق معانيه تفهم القرآن  نكإ مجيلة جداً ولذَّة
  ..  اليت ال تنتهيه سرار
          وأوصيك بكتاب  ، النت على موجودةهتالقيها  التفاسري
   ..يف التفسري بسطة الكتب امل فضلمن أ )بدة التفاسري

بتحب تسمع وعايز تشغل وقتك  و يف الكتب لو مش بتحب القراءة
 دروس زي البسيطة السهلة القرآن تفسري دروس امسع ..

 أمحد دكتورأو الدكتور حممد علي يوسف أو ال الشيخ الشعراوي 
  ..وغريهم كتري 

  
  

  :الحفظ  
  .. واظب واستمر إنت بس ، يوم آيتني كل ولو حتفظ

 صحابكأ مع وأ مسجد يف سواء حد مع حتفظ نكإ فضل طبعاً
 لتزامإ يف ويبقى،  بعض تشجعوا شانلع يف البيت اخواتك

  !!جبد بأجزاء ومواعيد حمددة 

ألن من أفضل ..  أقرأ من حفظك يف صالتك وجدد مع كل حفظ
س يف نف وتثبيت حفظه التلذذ بالقرآنالطرق اللي الكل جرا يف 

 .. الوقت ، هي الصالة به 

التفسير  : ثانياً  �
  

  الزم ختص
اللي إنت هتقرأه واللي هتسمعه يف الت

ولذَّة متعة جبد
سرارأ من بعض

 التفاسري كلو
)بدة التفاسريز(
  

لو مش بتحب القراءة  
..حباجة مفيدة 

الشيخ الشعراوي 
وغريهم كتري  املنعم عبد

الحفظ   : ثالثاً  �
  

حتفظ جرب 
  

فضل طبعاًاأل  
اخواتك مع حىت وأ

جبد بأجزاء ومواعيد حمددة 
  

أقرأ من حفظك يف صالتك وجدد مع كل حفظ  
الطرق اللي الكل جرا يف 

الوقت ، هي الصالة به 



  
٥٤  

  :السماع  
، وأوصيك  بتحبه اللي الشيخ بصوت موبايلك على نآالقر

 يخلّإنك تقرأ ،  نفس لك مش وأ زمركِّ مش لو، و ماهر املعيقلي
  ..  وعيش بقى مع اجلمال واملتعة طول على نآقر

صدقين .. ري داميا يف ودانك شغالة قرآن جرب كده ختلّي اهلاند ف
  .. هتبقى مدمن قرآن وهتنسى األغاين وتكرهها

جرب كده ملا تكون تعبان وخمنوق ومكتئب ومش عارف تعمل إيه ، 
واقعد امسع كده ، وشوف ،  تدخل أوضتك وتطفي النور وتشغل قرآن

   !بعدها راحتك واطمئنان قلبك ونفسيتك هتبقى شكلها إيه 
  .. ☺ بإذن اهللا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

السماع   : رابعاً  �
  

القر محل  
ماهر املعيقليبالشيخ 
قر شغالاملوبايل 

جرب كده ختلّي اهلاند ف
هتبقى مدمن قرآن وهتنسى األغاين وتكرهها

  
ملا تكون تعبان وخمنوق ومكتئب ومش عارف تعمل إيه ،   

تدخل أوضتك وتطفي النور وتشغل قرآن
بعدها راحتك واطمئنان قلبك ونفسيتك هتبقى شكلها إيه 

بإذن اهللا تدعيليه
  



  
٥٥  

 D  بروقان ..صيام ..  

 

  ..  يك شبه املالئكةبتخلّ..  عبادة مالئكيةالصيام  �
مفيش أكل وال شرب وال ..  تع الدنيا األساسيةيعىن بتتجرد وتترك كل م

  ..شهوة 
روحه بيحرر فيها اإلنسان ،  يةرعبادة فيها كل معاين احلالصيام و �

يك الصيام بيخلِّيعين طني اللي بتجذبه لشهوات األرض ، من قبضة ال
ح ، يك عبد خالص هللا ، بيخلِّ مش أسري وال عبد ألي شهوة مهما كانتر
 ..  
سواء فعل  إمتناع عن كل حاجة تغضب ربنايعين  احلقيقي الصيامو �

   ..  أو قول أو حىت نية ال ترضي اهللا
وحب وتعظيم وامتثال  اخالص ومراقبةيعين الصيام احلقيقي  �

  .. وقمة العبودية هللا ومحد وشكر 
  

  =  الصح  الصيام  �
  ..تصوم بقلبك قبل جوارحك  إنك

 
معرض عن ، الدنيا التعلق ب صامي عنقلب  : القلب الصائمـ ف �

طلباً للنعيم األعلى والراحة الدامية يف تافهة اهلمم الدنيئة واألفكار ال
   ..اآلخرة 

 وإيه اللي هيقوله، ر يف اآلخرة بيفكَّوقلب مشغول  مالقلب الصائ �
 ملا يقف بني إيديه ؟؟ ربنا ل
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  :ها تنفعك بإذن اهللا وخد شوية النصايح دي لعلّ �
  

         علشان بطنك متتعبكش أثناء الصيام ، اتسحر سحور خفيف 
علشان تقدر تبذل  يك طاقةمغذي وبيدويف نفس الوقت حاول يكون 

  ..غلك وعبادتك وإنت صامي جمهود يف ش
 ةيف أغلب اخلضروات والفاكه ةاأللياف اللي موجودزي زي إيه ؟؟  -

زي اجلبنة احلادقة  احلوادق الشديدةبالش ياريت و.. وأشهرهم التمر
زي الكنافة  سكريات شديدةاحلاجات اللي فيها أو  ، واملخلالت

ك جامد شوهتعطّوالبسبوسة والقطايف علشان جسمك بيحرقها بسرعة 
  !! جدا

  
  

علشان اللي بيتكلم كتري الزم هيغلط ،  بالش كالم كتري مع أي حد 
  !!أفضل  ذكر اهللاي لسانك مشغول بوخلّ، كتري 

  

  
  

 أي حد ينرفزك أو حياول يستفزفامسك نفسك،  كك أو يغضب  ،
  ..  واسكت خالص خالص، إوعى تتكلم وترد عليه و

   .. ) تكُسيلف ؛ ضب أحدكمإذا غ(  :قال  � زي ما النيب
  .. "صائم إين" :علَّمنا  �زي ما النيب  قول، ترد لو هتو

  

  
  

علشان حتافظ على صيامك من  ،بالش خروج كتري إال للضرورة  
 متخرجش يف احلرعلشان كمان اللي يف كل مكان حواليك ، و الفنت

اعة مكان للطبقدر اإل ر طاقتك وجمهودكتوفّ تعرفتتعب وتعطش ، وف
  ..والعبادة 
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 ر نفسك ، رهاقإجبوع أو عطش أو تعب و كل ما حتسإنك  صب
بتعطش النهارده علشان تتروي يوم العطش األكرب ورب من عطش 

   .. سنة ٧٠ النار عن بيبعدك واحد يومصيام قال إن  �النيب  ..النار
نار عن " سنني ٤"صيام بتبعدك  "ساعة"يبقى كل  ، ساعة ١٦فلو يوم الصيام 

  .. صبر نفسكفـ .. جهنم
  

  

يف   فتكر قول اهللاإرهاق ، إجبوع أو عطش أو تعب و كل ما حتسو 
  .... ) يلمن أجشهوته  عدي ( : احلديث القدسي

  

هستحمل كله من أجلك ياريب ، " ص للسما وابتسم وقول يف سرك بو 
  "بس إنت ترضى وتتقبل يا حبييب يا اهللا، علشانك ياريب

  .. ☺اعتها هتالقي كل التعب راح واختفى بفضل اهللا وس
  

  
  

، مواقع، أفالم، أغاين ..  ونفسك متيل هلا وكل ما تقابلك فتنة �
نفسك وشهوتك وجاهد قاوم  ...إخل ..  مال حرام، منيمة، غيبةبنات، 

وكل حاجة  ، هصرب وهستحملوقول لنفسك  .. "من أجلي" وافتكر كلمة
  .. هتهون علشانك يا ريب

  
  

  

متر تفطر عليه ومعاك  ،قبل املغرب تكون يف املسجد  
ي املغرب األول ا تصلّو طبع،  ر عليه الناسوتفطَّ

  ..وبعدين تروح تكمل أكل يف البيت ،  مجاعة
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 E  بروقان ..صالة..  

  

،  قرة عينك، هي  سعادتك، هي  راحتك، هي  حياتكالصالة هي 
 وجه أكمل على عليها زم تكون حمافظ، وعلشان كده ال ك
  ..  حبيبك من

..  شرع الصالة تقريبا يف كل أمور احلياةوربنا سبحانه وتعاىل 
وصالة العيد وصالة  االستخارةصالة التوبة وصالة فهنالقي عندنا 

االستسقاء وصالة الكسوف واخلسوف وصالة اجلنازة وصالة قضاء 
واحتياجنا هلا يف أكرب دليل على أمهية الصالة وتأثريها وده 

  .. كل حاجة يف حياتنا

جلأ إىل كان إذا حصل له أي أمر أو أفزعه يف أي وقت ،  

   .. وإنت كمان لو تعبان أو مهموم ، قوم صلّي
   !تعمل إيه وتروح فني ؟؟ عارف مشو تايه تكون ملا �
تقوم و ك وموالكلرب لجأإنك ت تعملها ةحاج همأو ول

 يهإ قولهت نتإ عارف مش لو حىت..  تصلّي وحتكيله
  .. جدا وتالقي الدنيا نورت هترتاحصدقين  ! بالظبط

الفرائض  ويف رمضان عندك صلوات
تقدر تكون ا من اللي 

لو أقمتها حق  السابقني إىل اهللا 

E

الصالة هي  �
كتك بربلَصهي 

من بكتقر علشان
  

وربنا سبحانه وتعاىل  �
فهنالقي عندنا 

االستسقاء وصالة الكسوف واخلسوف وصالة اجلنازة وصالة قضاء 
وده .. احلاجة 

كل حاجة يف حياتنا
  

 �والنيب  �
  .. الصالة

   

وإنت كمان لو تعبان أو مهموم ، قوم صلّي 
 

�
ولأ

تصلّي وحتكيله
بالظبط

  
ويف رمضان عندك صلوات �

اللي  والنوافل
السابقني إىل اهللا 

 ..  إقامتها
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   تكون سبب يف استمتاعك بالصالةايح دي لعلها وخد شوية النص �
  :بإذن اهللا واقامتها حق اقامتها 

 

الزم حتب الصالة، وتعرف بقلب مشتاق ، علشان تروح للصالة  
م قدرها يف ، وتعظّعند اهللاوفضلها وثواا وأمهيتها يف حياتك قيمتها 

لو  وياريت،  ! مش هتبطل صالة هاحبيتعرفت قدر الصالة ولو ،  قلبك
  ..هيفيدك يف املوضوع ده بإذن اهللا )  برـرب تقــج( تقرأ كتايب 

  

  
  

 نكببساطة هو إ اخلشوع و،  اخلشوع يف الصالة هو روح الصالة 
 النار من خوفإن ييجي يف قلبك ..  وهدوء ةورق لني قلبك يف يتالق

وحتس باحلنني  تالمس قلبكاآليات اللي بتقرأها إن ..  ةللجن وشوق
  .. ب من ربناوالقر

  

       أنصحك بكتايبفيطول شرحه هنا ، وكبري اخلشوع موضوع  وطبعاً
) عملية  وسائلو، لكيفية اخلشوع بسيط شرح  هتالقي فيه)  ة الدنياجن

  .. بإذن اهللا ة اخلشوع يف الصالةللوصول للذَّ
  
  

هذكرلك بعض النقاط اللي .. وعلى ما حتمل الكتاب وتقرأه  �
  ..لى اخلشوع بفضل اهللا ممكن تساعدك ع

 

B قلوبنا يف اهللا حب نزرع نانإ الصالة يف اخلشوع وسائل همأ من 
  .. قلبك يف مكان كل يف متفرعة شجرة حلد ما يبقى ،
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  !وملا حب اهللا ميال قلوبنا ، ساعتها هتتغري صالتنا جذرياً 
 

 .. يبكبحل رايح نكأل جري الصالة على هتجري ساعتها �
 

 .. حبيبك مقابلة معاد ألنه بالدقيقة الصالة معاد ظرنتتهساعتها  �
  ..معاد اللقاء والقرب ومناجاة حبيبك 

 

 وتبقى حاسس طاقتك بكل وتركز وعقلك قلبك رهتحضساعتها  �
  ..عملها بت حركة وكل حلبيبك بتقوهلا كلمةب
 

 بينك اللقاء طال مهما هتتعب وال هتزهق وال هتملّ مشساعتها  �
  .. ده كل على بتطغى احلب رمشاع ألن وبينه

 

ً يوميا عاتابالس يتصلّ بتقف ناس هفي ليه هتفهم بس ساعتها �
  ..وبتبقى يف عامل تاين أثناء الصالة 

  
� c
d�KKع��e)�c����$����$��R� אאאز��G؟؟�א  

 

  .. نعرف ربنابإننا  �   :اجلواب بكل بساطة  �
  !!إزاي هتحب حد متعرفهوش ؟ �
  ..علشان حنبه  كويس إهلنا ومعبودناربنا و نعرففالزم 
  .. وهنحبه قانامغر اللي وأفضاله نعمه نعرف -

  .. وهنحبه قدرتهو ولطفه تهموحك عظمته نعرف -
 .. وهنحبه الكون يف صغري أو كبري شئ كل يفو نفسنايف أ نتأمل -

  ..بالقراءة ومساع الدروس وهنحبه  أمساءه وصفاتهنعرف  -
 ..حازم شومان /لد احلسىن أمساء اهللا وأنصحك بسماع سلسلة شرح
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C فيها واللي الدنيا بينسىحيني وقت الصالة ،  ملا كان � النيب  ..  
  ..  "أحداً  كأنه ال يعرف "كان وقتها 

  

 دقايق وقتها ملدة كل حاجة حواليك عن نفسك لتفص حمتاج نتفإ �
  ..للخشوعتدي نفسك فرصة  تقدر علشان ،
  

من بيتك أو شغلك  من بداية ما خترج كله افصل نفسك عن الكون �
  ..أو أي مكان إنت فيه وتتجه للمسجد 

 يف خالص حاجة مفيش..  توقف كله الكونوقت الصالة اعترب يعين 
مفيش أي حاجة مين علشان اشغل .. دلوقيت غري الصالة  الكون

أخدت أجازة من الدنيا وقت  خالص ناأ ..نفسي ا دلوقيت مهما كانت 
  ..  ةالصال

   

   اقطع حبل تفكريك يف الدنيا من بداية خروجك من البيت ؛ �
ألن اللي هتقعد تفكّر فيه وإنت يف الطريق رايح تصلّي ، هتكمل تفكري 

  !فيه يف الصالة ، وكلنا جمربني 
  

  وكل ما فيها الفSة دينسى الدنيا ومشاكلها حاول تفـ 
  تغفار ، واشغل نفسك يف الطريق للمسجد بالذكر واالس

  ..ذهن صايف قلب ُمهيأ وعلشان تدخل الصالة ب

  
D  ك وأعضاء قلب يف حقيقي اطمئنانحركة بتعملها  كل معحاول يكون

..  يعين ترفع إيدك وتقوم وتقعد وتتحرك باطمئنان..  جسمك
 !الدنيا مش هتطري..  متستعجلش،  كعلى مهل،  واحدة واحدة،  بالراحة
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E تعة وخشوع الصالة يف كلمتني مها لذَّة وم :  
   

 " القربو    المناجاة" 
 

 ... املناجاةهو  لقاء يأ ساسوأ.. يف الصالة  كلمة السرهي  املناجاة �
 حلد االستفتاح دعاء من بداية ..والصالة أصالً كلها عبارة عن مناجاة 

  .. والتسليم السجود
ك ألن ده هيحر..  فاستشعر إنك بتكلم ربنا ، وإن ربنا بيخاطبك �

وده واضح  .. واحد انبج من اخلطاب كوني ملا غرياالنفاعالت يف قلبك ، 
  : قال فيه جداً يف احلديث القدسي اللي ربنا 

ـَسمت الصالة بيين وبني عبدي نِصفني (   .. )ق
  

 لطوفحاول ت .. كترأ عستمتوت حتس ما كل،  كترأ تناجي ما كلو �
 �زي النيب .. ذَّات يف السجود وبال.. على قد ما تقدر  الدعاءاملناجاة و

  .. )من الدعاء فيه فأكثروا(: ما قال
  

        ..  ودـــــالسج يف أوي فإنت هتالقيه وحتس به أوي ربــالقُ أما �
أقرب ما (:  �وكما قال النيب ..   ﴾واقْترِب واسجد﴿كما قال تعاىل 

  ..  ) يكون العبد من ربه وهو ساجد
 

إن  وقتها واستشعر..  الرمحن عرش حتت ساجد نككأ رتصوو اسجد �
  .. زة اخلتاميةئاجلاهو ..  الركعة مثرة هو السجودالقرب يف  
 والفاحتة التكبري يعين..  الركعة يف حاجة بتعملها خرآ هوالسجود 
علشان  مقدمة ده وكل ، هللا ومحد وتعظيم متجيد فيهم والقيام والركوع

 .. السجود يف للي إنت عايزها كل تطلبامللك و من أكتر تقرب



  
٦٣  

يف موضوع االستمتاع طالق على اإل واقعية عمليةأهم نقطة  
  .. تستعد للصالة من قبل األذان إنك هيبالصالة 

  

 كل صالة دعامنبهات يف املوبايل على قبل م ٥تظبط حاول يعين  �
على  تطبيقتستخدم أي إنك األسهل أو  ، دقايق ١٠و أبربع ساعة 

 My Prayers، أو  Athanotifyأو  My Prayer – صاليت زي املوبايل
   .. بتذكّرك قبل معاد الصالة بفترةاللي الربامج من  أو غريهأو املؤذن ، 

  
صامت أثناء بتخلّي املوبايل ده غري إن التطبيقات دي فيها خاصية  �

، علشان ميكونش سبب يف ضياع خشوعك وخشوع بقية املصلّني  كل صالة
  !يف املسجد 

  
� استحضر معىن ،  هوأول ما تسمع املنب"اللهم يكلب يكلب"  

 كل سنة احلرم ىف ده الدعاء ديرد نفسه شمفينا  مني:) .. يآآآآآآآآآآآه 
 ماولو بقلبك كل  تقوهلا نصيب لكأهو  ؟؟ نصيب له ش بيكونم بس

  ..  عليك بينادى الصالة آذان تسمع
  " ..يكلب اللهم يكلب" وتقول يديكإ يف كل اللي وتسيب فتقوم

 ..يعين جايلك يارب بقليب روحي وعقلي وكل كياين " لبيك"

  
د تتوضا أو جتدوتروح  �

أحسن من وتلبس ، وضوءك 
،  وحتط عطر ، لبس عندك

  .. وتتهيأ زي ما اتفقنا قبل كده
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 يتتوضهبنات ، وبالنسبة لل �
، فضفاض  إسدالوتلبسي 

وتكوين مستعدة على سجادة 
يف مكان هادي مناسب ،  الصالة

لهيات زي بعيد عن املُيف البيت 
التلفزيون واألطفال واحلاجات 

  .. تركيزك شتتت ممكن يلال
 
� وتدخل  ة وترتل للمسجد اللي بتستريح فيهوبعدها تستحضر الني ،
ّميني اإلمامعلى  الصف األولوتقعد يف ، ي ركعتني خفيفتني تصل  ،

،  دعاء ما بعدهوتقول ،  د األذانتردعدين حلد األذان ، وب وتذكر ربنا
 تدعي ما بني األذان واالقامةص تفضل ، وملا ختلَّ السنةتصلّي وبعدين 
   .. أذكار ما بعد الصالة، وتقول  ي الفرضتصلّ، وبعدها 

  

  ..ويبقى إنت كده فزت بغنيمة كربى متتفوتش يف كل صالة 
 
 

  :  � حديث النيبكل الفضل ده ، ومعاه كمان � 
،  ت عليه املالئكةلَّص، إذا جلَس ينتظر الصالة إنْ العبد (

   رواه البخاري )اللهم ارمحه ، اللهم اغفر له : وصالم عليه 
بتمحو اخلطايا  ، ألا الصالة انتظار ةني متنساش كمان تنويف �

  ..وترفع الدرجات 
  

  هتالقي موضوع االستعداد للصالة ده، جّرب كده  � 
  .. وهيساعدك على الخشوع بشكل ال تتخيله  معاك هيفرق



  
٦٥  

ي بشكل خمتلف وختشع يف يك تصلّمن احلاجات اللي هتخلّ وأيضاً 
وسور القرآن ، الصالة  التنويع يف أذكارصالتك وحتس ا ، 

  .. اللي بتقرأها
  

ربجمة إا تقول آلة مألن بدون التنويع إنت أصبحت عبارة عن  �
  !! كات معينة ثابتةكالم معني وتعمل حر

  

إنت سرحان ودماغك يف حتة تانية بتالقيك  حىت لوأصبحت ف �
مع إن  داًجوتركع وتسجد عادي " قل هو اهللا أحد" هابتقول الفاحتة وبعد

  !!دماغك يف حتة تانية خالص 
 !!ت بسورة إيه ممكن تكون مش عارفولو حد سألك بعد الصالة إنت قرأ

وبقيت بتردد كالم وتعمل حركات ه ألنك اتعودت خالص على كد وده
  !!ال إراديا  ، بشكل تلقائي

  

� ّالتنويع يف األذكار هيخلّز وإنت بتقول كل ذكريك مرك ،  
  ..ر معناه وختشع تحاول تفهم اللي بتقوله وتتدبهو

  
غ االستعاذة وأذكار الركوع والرفع من أول أذكار االستفتاح وصي نوع �

  .. م تسليما قبل المن الركوع حلد أذكار 
ختصر مأو  حصن املسلم كتاب وكل األذكار دي هتالقيها موجودة يف

، وكل يوم جداً وهتالقيها بسهولة  احبث عنها على النتأو  النصيحة
  ..حلد ما حتفظها كلهاقوله يف صالتك تو منهافظ ذكر جديد حاول حت
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 تكونوات مينفعش كل الصال .. الزم تنوع فيها وكذلك سور القرآن
  !!بسورة االخالص وسورة الكوثر 

  ..  نوع يف السور القصرية حىت لو مش حافظ غريها
 آيات واعرف معناهم وكررهم يف كل صالواتك ٥بدأ احفظ ولو كل يوم 

  ..، هتالقي نفسك مركّز فيهم كويس أوي 
   

  فوصّيتي لك بالتنويع في أذكار الصالة 
  كل صالة ،  ن فيالقرآسور التنويع في 

  ..وهتشوف النتيجة الرائعة بنفسك 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

وكذلك سور القرآن �
بسورة االخالص وسورة الكوثر 

نوع يف السور القصرية حىت لو مش حافظ غريها
بدأ احفظ ولو كل يوم إو

، هتالقي نفسك مركّز فيهم كويس أوي 
  

فوصّيتي لك بالتنويع في أذكار الصالة � 
التنويع في و

وهتشوف النتيجة الرائعة بنفسك 
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 F  بروقان ..تروايح وقيام ليل..  

 

صالة التراويح يف رمضان من أروع احلاجات اللي بتسعد القلوب  �
  .. وتصلحها 

فاجتهد  ،فيهم  يهايوم يف السنة كلها اللي بتصلّ ٣٠ دولو
من  كونشان تعلوجتدد نيتك فيها ، إنك حتافظ عليها 

  : هم عنقال  �اللي النيب املغفور هلم ، 
  

   اواحتساب إميانا رمضان قام من(   
             ما له رغُف قَتمتفق عليه )ذنبه من مد  

 
  :وخد شوية النصايح دي لعلها تنفعك بإذن اهللا  �

 

 ، علشان ماتالقيش ى أكلك خفيف على الفطار علشان متتعبشخلّ 
  !! وتضيع الليلة منك،  والقولون اشتغلتغلت اشاحلموضة 

  
  

هتهبط األكل  لت يفلو تقَّ كألن،  الصالةعلشان تعرف تركز يف كمان و
أو أكيد هتنام حىت وإنت بتصلي  ا هتناموجييلك مخول وغالب!!!  

  
ما من  ةيف الفتريعين  ، متخليش أكلك كله على مرة واحدة حاولفـ 

            .. خفيفة تاكل أكتر من وجبة ممكن بعد املغرب حلد السحور
  ..ده هريحيك جامد بإذن اهللا 
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مش هتعرف ضم  ..بالش تشرب ميه كتري بعد األكل مباشرة و 
وهتفتكر  !!مش قادر حىت تاخد نفَسك  و ال جديتقوهتالقي نفسك 

  ..النصيحة دي ساعتها 
اه كتري ، اشرب مي طول الليلبراحتك وكذلك  األكلقبل اشرب ميه 

  .. علشان تعوض كمية السوائل اللي بتفقدها بالنهار
  

  
  

تنمش وإنت اعلشان م،  الزم تكون واخد قسط كويس من النوم 
  !زي ما بنشوفه بيحصل لناس كتري  بتصلي
  ..تظبيط مواعيد النوم من قبل رمضان على كده قبل واتفقنا

  

  
 

 لو يف بلد حىت لو بعيد ، حىت اختار مسجد هادي تصلي فيه ، 
  ..من أهم عوامل اخلشوع يف الصالة املسجد ..تاين

أو ناس كبار  ، ي يف مسجد فيه أطفال بتلعب طول الصالةهتصلّ ألنك لو
صدقين ؛ أو شباب بيعمل دوشة  ، بتتكلم وتتخانق على الكبرية والصغرية

  ! أبداً مش هتعرف ختشع
  

مبقدار آيات بيقرأ و اإلمام كمان صوته هادي وخاشعويا سالم بقى لو 
  .. أوييبقى كده متام .. مناسب 

  

  
  

وتكون ، تكون عارف اجلزء اللي هيتقرأ يف التراويح الااااااااااازم  
ه كويس وجمهز تفسريه حمضر..  

ومتبقاش قاعد مستين امىت وهو بيقرأ ،  ماممع اإل هيخلّيك مركّزده 
  ؟  هتخلص السورة وامىت اإلمام هريكع



  
٦٩  

 افهمركّز مع القرآن وامسعه بقلبك و ، كّز مع كل آيةحاول تر �
،  التراويح ومتحسش بالتعببعلشان تعرف تستمتع  اللي بتسمعهالكالم 
 تطلع من الصالة بقلب عاش مع آيات اهللا وارتوى من معانيهاعلشان 

  ..  وارتقى يف درجات اإلميان
  

ما بني  عهتقدر تستغل الوقت اللي معظم الناس بتضيويا ريت لو  �
  .. تفسريه وتراجع اجلزء ده تقرأيف إنك بعد الفطار  املغرب والعشاء

  
  

  
صالة خاصة  هيف:  دالتهجأو  لصالة القيامبالنسبة أما  

 للسماء الدنيا ل امللك زنوقت ت ، يف وقت خاص ،  بينك وبني اهللا
  :   نادي كما جاء يف احلديث القدسيوهو ي، 

  

  مفيش حد حمتاج أي حاجة وأنا أديهاله ؟  ؟ فأعطيه سائل من هل
  مفيش حد مذنب يستغفر وأنا أغفر له ؟ ؟ له فأغفر مستغفر من هل
  مفيش حد نفسه يتوب وأنا أتوب عليه ؟ ؟ عليه فأتوب تائب من هل

  
  

9
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 شانلع لتزمإ ما يوم نميومياً  الليل قيام على ثابتأحد الشباب  �
  : بيقول واحد مسع!  مسعها ةواحد ةكلم

  

  "!الظروف كانت مهما ليلة كل امللك مع معادك تضيع وعىإ"
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شرف املؤمن (:   � قال النيب كما..  ركعتني القيام دول شرفك �
تنور نور خافت وخفيف خيلّيك أو  تطفي النورركعتني ) ..  قيامه بالليل
  ..   هللا يبني يد تعرف ختشع

  

بتجويده وإحسان قراءته وحتسني الصوت فيهم  ل القرآنترت ركعتني �
 أو ق سورة زي واحدة تقرأ بسورةولو ه مع القرآن بقلبك تعيشو.. به 
   .. و الفجرأ و احلاقةأ امللكالواقعة أو أو  يس

  

  اآليات املؤثرة وتتدبر فيها روتكر بتأنيأهم شئ تقرأ �
  .. ي عنيك تدمع من خشية اهللابك وختلّقل عصرحتاول تو
 
  ..وأحالمك  وتقعد بقى تطلب أمنياتك سجودفيهم الل تطوركعتني  �
  
� و الليل جوف يف .. يا حبيب قليب كده معايا لختي نتإو يهاد اجلو 

 من ليناإ قربأ سبحانه .. غريه سامعك وال شايفك حمدش .. لوحدك
      ... طفلهاب ماأل منوأرحم بنا  علينا حنأ سبحانه .. الوريد حبل

 .. أرحم الرامحني وأكرم األكرمني سبحانه جلَّ جالله
  

يف نكإ لختي على ده اجلو 
 .. يديه بني ساجد سجادتك

 حب و رمحة و ود كله شعور
       افتقار و لذُ كله شعور

امللك اجلليل  هللا انكسار و
  ..  القهار الواحد
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بتنهمر  عيونك لقيتو وووويأ حن ووووي وأو رق قلبك لقيت
  ياترى هتقول إيه لربنا ساعتها ؟؟

 يارب .. عليا غضبان تكون خايف .. يارب ووووويأ حببك
  .. عنك ومتبعدنيش

 الفردوس يف يارب نفسي ..نفسي يارب ترضى عين : ليله 
  .. تك يف اجلنة علشان ماحترمش من رؤي

  ؟؟ مشاكلك و المكآ مهومك و عن هتحكيلهيا ترى 
  ؟؟؟ يهإ هتقول ترى يا والَّوالّ هتوصف له شوقك وحبك ؟؟ 

  �الركعتين دول دنيا غير الدنيا .. يآآآآآآآآآآآآآآآآه 
هتتمىن إن الفجر ،  بقلبك ملا جترب الكالم ده وتعيشه

  !للي إنت عايشها دي علشان تفضل يف اجلنة ا 

..  أل،   وخالص قرآن بيقرأ واقف واحد مش شباب يا 
  ..ك حبيبك رب مكلِّبتيف لقاء خاص جدا جدا 

 اللي كلقول .. إسأله واطلب منه ..  اشكيلهو ناجيه .. 
  ..فضفض براحتك  .. تقوهلوله

لقيت فجأة �
ياترى هتقول إيه لربنا ساعتها ؟؟ ... بالدموع

  

حببك:  هتقولّه �
ومتبعدنيش منك قربين
ليله هتقو �
علشان ماحترمش من رؤي علىاأل

يا ترى  �
والّ هتوصف له شوقك وحبك ؟؟ 

  

يآآآآآآآآآآآآآآآآه  �
ملا جترب الكالم ده وتعيشه �

 ميطلعش 
 

 

الليل قيام �
يف لقاء خاص جدا جدا ده إنت 

 حكيلهكلّمه و ا
تقوهلوله عايزإنت 
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 بتيجي حاجة مفيش نإ عارفة اللي الناس بتاعشباب يا  
  ..من خزائن امللك القدير إال .. 

 دعاؤه عايز اللى .. الدنيا يف مثار هلا عبادة رتأك الليل
،  األمراض من يسلم وجسمه ينور ووشه يستجاب ويتقضيله حوائجه

 

صالة (:  � قال؛  دممكن تزو ، يكون ركعتنيالقيام ومش شرط 
  .. بركعة وتروختتم بعدهم ..  )ثىن

ّتصلّيهم قبل ما تنام على يبقى يهم آخر الليل ؛ ولو مش هتقدر تصل
  ..وجتعل آخر عهدك بالدنيا الصالة 

 من لربنا ثبتته خالص كنإ قرار خد .. قرار نأخذمن دلوقيت 
   ..لربنا أوساعتني ونصف ساعة أو اعةس أو ساعة

ساعة ..  حياتنا ىف ربنا ةمعي هنضحي ا بس هنكسب
 ربنا هتشوف بس هتستقطعها من وقت نومك أو مذاكرتك أو شغلك،

   !كلها قد إيه وحياتك ونومك وقتك
  ..بفضل اهللا الكرمي  سبب سعادتك وراحة قلبكساعة هتكون هي 

 الليل قيام �
..  فوق من غري

  

الليل قيام �
يستجاب ويتقضيله حوائجه

 .. يقوم الليل 
 

ومش شرط  �
الليل مثىنثىن م

 

� ّولو مش هتقدر تصل
وجتعل آخر عهدك بالدنيا الصالة ،  طول

  

من دلوقيت  �
ساعة نص ليلال

هنضحي ا بس هنكسب ساعة
هتستقطعها من وقت نومك أو مذاكرتك أو شغلك،

وقتك يف هيبارك
ساعة هتكون هي 
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 G بروقان ..هللا  ذكر..  

  :قال  � وزي ما النيب..  حياة الروح
  

  )تواملي احلي ثلُم ه،رب ذكري ال والذي ربه ذكري الذي

ولكن وبسيطة ومش حمتاجة جمهود بدين عبادة خفيفة 
نسان من حفظ اإليف  الكبرية  ده غري فايدا،  جداً جداً

  .. حر واحلسد والشياطني

وبالذات الوقت الصغري اللي ،    ذكر اهللاب اشغل أوقاتك
  .. بيضيع يف وسط احلاجات اللي بتعملها

  : لاق �نيب ال
ساملُ قبفروند ،  

   )والذاكرات كثرياً اهللا
���ن���)E2��K(24���>K��Ekش�e��0�Y�؟>� �

  :فيه عندنا نوعني من األذكار و �
زي أذكار ، ا  مرتبط سببيعين اللي هلا  :فة اYذكار الموظَّ

  ..وغريها  واألكلالصباح واملساء والنوم واالستيقاظ 

زي التبسيح والتحميد والتهليل والتكبري  :قة لَطْاYذكار المُ
  .. � واالستغفار والصالة على النيب

G
 

حياة الروحكر هو الذِّ �
)الذي ثلُم

  

عبادة خفيفة  والذكر �
جداً عظيمأجرها 

املس حر واحلسد والشياطنيوالس
 

اشغل أوقاتكفـ  	
بيضيع يف وسط احلاجات اللي بتعملها

  

ال
)س
اهللا الذاكرين

� �

Ekش�#[���2�%א
  

 

اYذكار الموظَّ �
الصباح واملساء والنوم واالستيقاظ 

 

اYذكار المُو �
واالستغفار والصالة على النيب
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 :ها تنفعك بإذن اهللا دي لعلَّ وخد شوية النصايح �
 

 ختصر النصيحةمأو  حصن املسلمزي  اشتري أو محل كتاب لألذكار 
وحاول حتفظ األذكار علشان تعرف تواظب عليها يف رمضان وبعد  ..

  ..رمضان بإذن اهللا 
  

 

حتاول قة زي ال إله إال اهللا ، وسبحان اهللا وحبمده ، لَطْاألذكار املُ 
،  بتتأمل يف السماوإنت  ، تفرج على بديع خملوقات اهللاتقوهلا وإنت بت

بتتفكر يف نفسك ، وإنت  بتتفرج على مناظر وصور طبيعيةوإنت 
  ..وهكذا  .. لك  صنع اهللا إبداعوجسمك و

  .. عيش بقلبك مع الذكرحاول ت
  

  
 

 ع يف  تفوز بفوائد علشان ، االتنويع يف األذكار مهم جدكل ذكر وتنو
  .. للالسرحان واملوكذلك علشان ..  ألرباحاملكاسب وا

وهتالقي عندك يف  .. كل ذكر له تأثري يف القلب غري تاينوكمان ألن 
  ..شاء اهللا من األذكار املتعددة ما الكتب اللي ذكرناها

  

  
 

بتنسى ممكن تشتري  لو بس ، األصابع على ربنا ذكر طبعاً فضلاأل 
  .. هيفكرك معاك ماهو طوليف إيدك ،  خامت تسبيح

  

  
 

أو بالصالة على  برنامج على املوبايل يفكَّرك كل شوية بذكر اهللانزل  
 .. أو غريه أذكاريأو  املسلم ذكارأتطبيق زي  �النيب 
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 مرةيف كل كلمة  ه وحس بهاستشعراحفظ احلديث القدسي ده ، و 
  : ل تعاىلاق ..  اربنفيها بتذكر 

   

  عبدي بي ،  ند ظّنأنا ِع(  
  ،  إذا ذَكَرِنيأنا معه   و 

   َذَكْرُته يف نفسي ،فإن َذَكَرِني يف نفِسه ،  
  )   َذَكْرُته يف َمٍأل خa منهموإن ذَكَرِني يف َمأل ، 

  متفق عليه

		
		؛	قرأ	الحديث	ده	تاني	بقلبكإبالله	عليك		�

  
 

  " !وأنا معه" �كده  استشعر  �
  .. جلليلالعظيم اامللك ! ؟إنت عارف مني هو اللي معاك؟ �

ة احلفظ والتثبيت يع، م اخلاصة لك إنت  عية ربناماستشعر 
  ..والتوفيق واإلعانة والتسديد 

 

  " !ذكرته يف نفسي ، فإن ذكرين يف نفسه" � استشعر �
 

   !وتعاىل؟؟وهو من هو سبحانه  !!إنت مني إنت ؟؟ �
، هناك يف ملَكوته ، القُدوس، املُهيمن، العزيز، اجلبار املتكبر هو امللك
 العبدإنت  يذكرك ! يتفضل عليك ويذكرك يف نفسه، عليائه و وجربوته
  ! هذرة يف ملك متجيش اللي الذليل الضعيف
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� "أل وإن ذكرين يف م ،أل خري منهمذكرته يف م! "  
ذه أمام ه،  األنبياء الكرامو ، حيث مالئكة النور فوق يف املأل األعلى

  ! إنت ، ويثين عليكتبارك وتعاىل  الصفوة يذكرك الرب العظيم
ده إنت قلبك بريقص من الفرحة لو مسعت إن حد مشهور مدك يف ح

  !حىت  أو ذكر امسك يف التليفزيون
يف املأل األعلى ،  امسك وذكر،  جلّ جالله حك رب العاملني

  !إيه ؟؟؟حساسك ساعتها هيكون 

		..يآاااااااااااااااااااه	لو	حسيت	بالمعاني	دي	
  

  وإنت بتذكره هللا والحب والشوق السعادة من يراط قلبك

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

� استشعر �
 

فوق يف املأل األعلى �
الصفوة يذكرك الرب العظيم

ده إنت قلبك بريقص من الفرحة لو مسعت إن حد مشهور م
يف التليفزيونأو جريدة 

  

أمال لو محك رب العاملنيد
حساسك ساعتها هيكون إياترى 

  

يآاااااااااااااااااااه	لو	حسيت	بالمعاني	دي		�
قلبك هتالقي
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 H  بروقان ..استغفار..  
 

  .. طلب العفو واملغفرةاالستغفار يعين  �
  .. الكبري املتعالملك امللوك  ، من اهللا من مني ؟؟  �
على ذنوب ومصايب وبالوي سودا إنت عملتها يف حق إيه ؟؟ على  �
  !!!  اهللا

  

رئيس وهو ملك أو ملا واحد يدخل على ..  وهللا املثل األعلىل ختيطيب �
عيش .. العفو عن اجلرمية دي املغفرة وويطلب منه  كبريةجرمية عامل 

  !ي ؟؟اااااهيطلبه إزااملوقف وشوف 
  

    ؟؟ختيل شكله وذلّه وانكساره �
  ؟؟ختيل طريقة كالمه ونربة صوته 

  ؟؟؟ ختيل تكراره وإحلاحه يف الطلب
  !ه ؟؟يييييييختيل دموعه وندمه حرارم قد إي

  

 <؟�$�����Jن�����Jو�(n�&�$�3,���و�9X�mX6د]�ن��אF,�وض��
                 ، استهتارغفلة وعرفت ليه دلوقيت إن استغفارنا اللي بنقوله بكل  �

  !!!�ممكن يكون ذنب أصالً حمتاجني نستغفر منه  يف حد ذاته
  

    !!؟؟ ليييييييييييه ربنا أستغفر طيب: هتقول  -
! ولكننا غافلني .. جدااا خطريةيا حبيب قليب  الذنوبألن : هقولَّك  -
 من خرج واحد بذنب آدم سيدنا..  واحد بذنب اجلنة من طردنا بليسإ

  !!ش فارقة معاكوم كلها دي الذنوب بتعمل نتإو..  اجلنة
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��o��0��3)وم��k�c�&$�J$�)ذ�������������ER؟؟و>>� �
���q)����0;���)_�0��;�א���
�<؟؟؟������7 �

 من احترمت ناس ياما .. ذنوبسبب الب القيام من احترمت ناس ياما �
 اخلشوع يف الصالة من احترمت ناس ياما..  ذنوبالب صالة الفجر

 احترمت ناس ياما .. ذنوبالب عوةالد من احترمت ناس ياما..  ذنوبالب
  ! ذنوبسبب الب الدين طريق من

  !! وبتمنع التوفيق الرزق تمنعوب الدعاء جابةإ بتمنع الذنوب
     

   !ك والعياذ باهللالذنوب بتقفل كل األبواب يف وشَّ �
  

اللي  علشان كده هتالقي االستغفار داخل ضمن معظم األعمال  �
  ..واب دي بنعملها علشان يفتح لنا األب

 

  :  ابتقوهل، أول حاجة  املسجد داخل نتإوشوف  �
  ..  )رمحتك بوابأ يل وافتح،  يل اغفر اللهم(

  ..االستغفار هيفتحهالك و مقفولة كانتأبواب الرمحة 
  

   : الصالةحاجة بنقوهلا يف  ولأ �
  .. ) واملغرب املشرق بني باعدت كما خطاياي وبني بيين باعد اللهم(

واالستغفار  مسدودة كانتأبواب قلبك  كأن..  االستفتاح دعاء امسه ده
  .. الصالة يف شوعاخل وبني بينكما  هايفتحه

 يرسل غفارا كان انه ربكم استغفروا فقلت( : بيقول نوح سيدنا �
  ) وبنني بأموال وميددكم مدرارا عليكم السماء
..  ملطرا قافلة كانت..  رحاماأل قافلة كانت..  الرزق قافلة كانت الذنوب

  ..لكل األبواب دي  اهللا من فتح االستغفارو
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  ..א;:�897 $!678". �45א3 א��2 وא��1!� 0 �!�/. 
		..االستغفار	هيعمل	مفاجأت	في	حياتك	

  ..كوش يف مقفول باب أي لفتح يالسحر املفتاحاالستغفار هو 

 قد عرفأي حد جرب ، .. وأي حد جمرب عارف الكالم ده كويس 
 جعله وتعايل سبحانه ربنا نإو،  االستغفار وسحر ومجال

 وخمرج العقوبات ورفع العذاب دفعو لتفريج اهلموم والكربات
  ..حياتنا يف جداً 

  

  ..وإنت هتشوف العجب  بيقين ستغفر

عجايب إحنا بنقعد مستنيني إننا نسمع أو نقرأ قصص عن 
وهو أصدق القائلني  مع إن ربنا  !!االستغفار علشان نتشجع ونستغفر 

إن اللي هيستغفر هياخد فتوحات وبركات يف أكثر من آية ، قال يف القرآن 
  ..وكرامات ورزق وزاج وذرية ومتعة وقوة 

ولكن قلوبنا لألسف لسه مش مصدقة .. كل ده وغريه أكتر للمستغفرين 
  !!ومدخلهاش اليقني 

א;:�897 $!678". �45א3 א��2 وא��1!� 0 �!�/. 
االستغفار	هيعمل	مفاجأت	في	حياتك	

االستغفار هو 
  
وأي حد جمرب عارف الكالم ده كويس  �

ومجال الوةح يهإ
لتفريج اهلموم والكربات سبب

 كتري البتالءات

ستغفربس ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

إحنا بنقعد مستنيني إننا نسمع أو نقرأ قصص عن ولألسف  �
االستغفار علشان نتشجع ونستغفر 

، قال يف القرآن 
وكرامات ورزق وزاج وذرية ومتعة وقوة 

كل ده وغريه أكتر للمستغفرين 
ومدخلهاش اليقني 
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بس أنا مش حبس باملعاين دي وأنا بستغفر ألين مش عارف أصالً إيه : هتقول  -
  !؟؟ بالظبط هيييييإ على هستغفرهي ذنويب ، 

  

  :خد عندك  !!!!!ده إحنا عندنا معاصي متتعدش :  هقولّك -
  

 حرام نظرة كل،  باحيةإ مواقع،  ةئسي عادةزي  :السر معاصي�
  .. خلوتك يف ملتهاع معصية كل ، الشارع يفخطفتها 

  

 سوء،  النفاق،  الرياء،  اهللا بغري القلب تعلق زي :القلوب معاصي�
  !! باهللا الظن

  

  !! احلسدزي الكرب والعجب و :النفوس معاصي�
  

اللي بتضيع ، وعدم اخلشوع يف  الفجر صالةزي  :الفرائض معاصي�
  !!الصالة ، والصيام اللي ياما فرطت فيه 

  

إيذاءك للناس بأي قول أو فعل  :واحلقوق عامالتوامل خالقاأل معاصي�
 الدنيوي شغلك،  قاطعها نتإ اللي رحامكأ..  ووالدتك والدك عقوق.. 

  ..  فيه رمقصّ نتإ اللي
  

! عرّفت حد طريق املخدرات .. التدخني حد متعلّ :اجلارية السيئات�
 لسهحرام  وصور غاينأل عملت شري!! دلّيت واحد على موقع إباحي 

  !! بسببك لبعض رهابتشي الناس
  

.. ولو بقلبك  أنكروشوم شفته منظر كل :االسالم حق يف معاصي�
 مرة فختلَّ � مالك بن كعب سيدنا..  اهللا اىل الدعوة يف تقصريك

 �النيب  !؟ هحصلَّ اللي شوفوا؛  خدمة الدين ونصرته عن واحدة
 مرة ١٠٠٠ نكعن خدمة دي فتختلَّ نتوإ!! يوم ٤٠والصحابة قاطعوه 

  !! حاجةأي  عملت نكإ حاسس مشو ومرة
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  :ها تنفعك بإذن اهللا وخد شوية النصايح دي لعلّ �
 

 

تركن ظهرك وتقعد ، و تقعد يف مكان هادي وبعيد عن الناسحاول  	
  ..كده دوء تستغفر 

.. قبل الفجر له طعم تاين يف جوف الليل  "وقت السحر"االستغفار 
   ﴾ يستغفرونَ هم وبِاألَسحارِ ﴿: ال تعاىلق ..تضيعهوش احاول م

  

  
 

أستغفر اهللا أستغفر اهللا "متقولش  ..حضر قلبك ومتستعجلش  	
قوهلا حاول ت..  أل !وخالص كتكرار ورا بعض " أستغفر اهللا أستغفر اهللا

  ..واحدة واحدة بقلبك صح ، وبراحتك خااااااااالص 
  

حاجة  ندمان وزعالن على كلنت إو" ه ليإأستغفر اهللا وأتوب " قول  �
سبحانه وتعاىل رت فيها ىف حق ربناقص ..  

  

وإنت بتفتكر كرم ربنا عليك إنه  " أستغفر اهللا وأتوب إليه" قول  �
ومامتش على  وأعطاك الفرصة تتوبمرة واتنني وألف مرة ، سترك 
  !! معصية

  

وإنت  ..كمستشعر عظمة امللوإنت " ليهإ وأتوب أستغفر اهللا"قول  �
   ..بتفتكر رمحة ربنا الواسعة ومغفرتة العظيمة 

 

وحطمت  ت يف قلبك شقإا شقّ حلد ما حتسقول أستغفر اهللا  �
، ن قلبك بدأ خيشع حلد ما حتس إ ، جران القسوة والغفلة اللي عليه

تدمع من خشية اهللا بمبعاين االستغفار وعينك خالص  وبدأت حتس..  
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  ..  يف كل حاجةجداً اتفقنا إن التنويع مهم  زي ما ..
  .. نوع يف صيغ االستغفار علشان متزهقش 

   )استغفر اهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه

وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر يل  اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا ،
  )أنت الغفور الرحيم مغفرة من عندك وارمحين إنك 

رِيناسالْخ نم نكُونا لَننمحرتا ولَن رفغت إِنْ لَما ونفُسا أَننا ظَلَمنبر(  ... 

نيمالظَّال نم تي كُنإِن كانحبس تإِالَّ أَن ال إِلَه(   ..  

،  ينم به أعلم أنت وما،  أمري يف  وإسرايف ، وجهلي خطيئيت يل إغفر
وخطئي،  وهزيل يجد وعما يل إغفر اللهم،  عندي ذلك وكل،  ديم 

 وأنت املقدم أنت،  ينم به أعلم أنت وما،  أعلنت وما أسررت وما، 
   )قدير شئ كل

وأنا  ، وأنا عبدك، خلقتين ، اللهم أنت ريب ال إله إال أنت ( قول سيد االستغفار
 ، وء لك بنعمتك عليأب، أعوذ بك من شر ما صنعت  ، ك ما استطعت

   .. )فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت ، فاغفر يل  

  

..التنويع  	
نوع يف صيغ االستغفار علشان متزهقش فـ 

 

 

استغفر اهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه( قول �
 

اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا ،( قول  �
مغفرة من عندك وارمحين إنك 

 

ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِنْ لَم تغفر لَنا وترحمنا لَنكُونن من الْخاسرِين(قول  �
 

ال إِلَه إِالَّ أَنت سبحانك إِني كُنت من الظَّالمني(قول  �
 

إغفر اللهم(قول  �
جد يل إغفر اللهم

وما متقد ّرتأخ  ،
كل على وأنت املؤخر

 

قول سيد االستغفار �
على عهدك ما استطعتك ووعد

وء لك بذنيبوأب ، 
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 I  بروقان ..دعاء..  

   ل هيالقي إن آيات الدعاء واملتأم.. ر الدعاء يف رمضان له شأن آخ
 ﴾ دعان إِذَا الداعِ دعوةَ أُجِيب قَرِيب فَإِني عني عبادي

وده أكرب دليل على أمهية .. وردت وسط آيات شهر رمضان والصيام 
ء بني استجابة الدعا الوثيق االرتباط علىو ،رمضانالدعاء وخطورته يف 

  يا شباب الكنوز الدعاء في رمضان كنز

   )دعوة مستجابةلكل مسلم يف كل يوم وليلة  وإنّ( : قال

  .. اطلب وامتىن إيه ؟؟ يعين الدعوة املستجابة يعين
  !! لش دعاءمتبطّ الدعوة املستجابة يعين

ألنك أحوج  ؛ وقفال دعاء منهمر ال يتاااااااااااي لسانك شال
 ..ما يكون لكل دعوة هتدعي ربنا ا 

  ..أقعد ادعي ربنا بكل ما تريد طول ما إنت صامي 
يف الشغل.. يا أخيت ري الفطارطول ما إنيت بتحض.. 

 ..، يف كل وقت قبل ما تنام، بتذاكر 
.. يا شباب ةادعوا يف كل حلظ.. فوا دعائكم
   ! ردت صائم ال

� � � �  
 �K�$��R�Bو�#�9X�7Vوא���*������rQ�E��KXE#&����$و�,�	

I
  

الدعاء يف رمضان له شأن آخ �
عبادي سأَلَك وإِذَا ﴿

وردت وسط آيات شهر رمضان والصيام 
الدعاء وخطورته يف 

  ..والصيام
  

الدعاء في رمضان كنز �
  

قال � النيب�
 

الدعوة املستجابة يعين �
 

الدعوة املستجابة يعين �
ي لسانك شالخلّيعين 

ما يكون لكل دعوة هتدعي ربنا ا 
 

طول ما إنت صامي  �
طول ما إنيت بتحض

 ،يف املواصالت
ّكتفوا دعائكمروا وكث

صائم الدعوة ال
  

�$����&#�KXEو�,�	
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 :ها تنفعك بإذن اهللا وخد شوية النصايح دي لعلّ

من أكرب مشكلة ألصغر  ..يف كل أمور حياتك " يارب"اتعود تقول 
 "يارب"كلمة ..  حياة أسلوب تبقي "يارب" كلمةخلّي .. 

أسوأ حالة ممكن تكون عايش فيها إىل أعلى درجات السعادة 
  .. والراحة والرضا

  

 ؟؟عرف إنت بتدعي مني؟؟ بترفع إيدك ملني؟؟ بتطلب من مني
  ..ألن ده أساس وحمور الدعاء 

.. كل شئملك امللوك اللي بإيده تعرف إن اهللا سبحانه وتعاىل هو 
  !اعجزه شيء أبدنا ال يرب.. على كل شئ قدير 

  متخليش دعاءك قاصر على أسباب الدنيا اللي إنت شايفها،
  .. وملكش دعوة هتتحقق إزايأطلب أمنيتك 

  ! وإدراكنا حساباتناألن قدرة اهللا أبعد من ، سباب ألاملكش دعوة ب

  !!هو فيه شئ كبير على ربنا ؟؟؟
  نا ؟؟تك دي أصًال قدام عظمة وقدرة ربا

   !!حاجة أي وال  

  : قال  �وعلشان كده النيب  �
، اللهم اغفر يل إن شئت، اللهم ارزقين إن شئت : ل أحدكم
م وليم الرغبة،ظّع فإن اهللا ال يتعمتفق عليه ) ه شيءاظم  

وخد شوية النصايح دي لعلّ �
  

اتعود تقول  
.. وأقل مشكلة
أسوأ حالة ممكن تكون عايش فيها إىل أعلى درجات السعادة تنقلك من 

والراحة والرضا
  

 

عرف إنت بتدعي مني؟؟ بترفع إيدك ملني؟؟ بتطلب من منيالزم ت 
ألن ده أساس وحمور الدعاء 

  

تعرف إن اهللا سبحانه وتعاىل هو الزم 
على كل شئ قدير  اهللا

  

متخليش دعاءك قاصر على أسباب الدنيا اللي إنت شايفها،ـ ف
أطلب أمنيتك  �

ملكش دعوة ب
  

  

هو فيه شئ كبير على ربنا ؟؟؟ �
اإيه دعو

  

) ل أحدكمقُال ي
ولكن ليزِعم ولي
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  اهللا ليس قادر على إعطائك أمنياتك وبس ،يا حبيب قليب، 
  خيلق لك أمنيات أمجل من كل ما حتلم به ، بل قادر على إنه

  !اهللا قادر إنه يعطيك حلد ما تنسى نفسك من فرحة العطاء
وكرمه وفضله وجوده فوق ما أي حد  .. ال تنفد خزائنه

  :  بيقول  ربنا  

  ﴾ رْضِوَاY السَّمَاوَاتِ مَقَالِيدُ
 

  .. يديإ يف حاجة كل مفاتيح أنا كبيقولَّ ربنا 
  .. الرزق مفاتيح .. اجلواز مفاتيح .. الشفاء مفاتيح

  .. كل ده يف إيد امللك .. ري اخل مفاتيح ..سعادة ال
  ؟؟ فتحهولكي هوو املقفول الباب إيه

  ..ارفع إيدك واطلب من امللك الكرمي .. إنت قول يارب 

وكرم ،  وحنان ربنا ، ربنا قدرةو ،  رمحة ربناي عندك يقني يف 

وإنت قلبك متعلق بربك ادعي 
الذي يستحيي إن ، الكرمي 

العبد يرفع يديه إليه فريدمها 
  ..ا خائبتني 

 

  الزم المعانى دي تدخل في 
  ..أعماق قلبك وتستقر جواه 

يا حبيب قليب، �
بل قادر على إنه

اهللا قادر إنه يعطيك حلد ما تنسى نفسك من فرحة العطاء
 

خزائنه  ربنا �
  ..فينا يتخيل 

مَقَالِيدُ لَهُ ﴿
� 

مفاتيح
ال مفاتيح

إنت قول يارب  بس
  

ي عندك يقني يف خلّو �
  .. ربنا

 

ادعي و �
الكرمي  احلييِّ

العبد يرفع يديه إليه فريدمها 
ا خائبتني صفر

الزم المعانى دي تدخل في  �
أعماق قلبك وتستقر جواه     



  
٨٦  

اء ممكن الزم تعرف الدعيعين  ..الزم تعظّم قدر الدعاء يف قلبك 
  !يعمل إيه يف حياتك ؟؟

  ضاءاللي بريد الق الوحيد الزم تعرف إن الدعاء ده هو الشئ
  صحيح  )الدعاء إال ردالقَ ردي ال(:  �كما قال رسول اهللا 

  ! كنش فيه حاجة اسمها دعاءاأنا عايزك تتخيل لو م
  !مكنش هيبقى فيه حل ألي مشكلة صعبة! كانت هتبقى كارثة واهللا

  !! أي ابتالء ننا نصرب ونستحملإش هيبقى فيه قدامنا غري 
   ! واللي ما اجتوزتش تستحمل ! فش يستحملخلّااللي م

  !! واللي مش القي يستحمل ! واللي مريض يستحمل
  

	K=א�Ks��9
t؟؟���
��Y
#�T���X�7א��>>� �

ي شكرها ليوم علينا اللي مش هنوفِّ نعم ربنا أكرب 
فتح لنا باب كرمي ، رب  عمة إن لنا رب امسه القريب ايب

بيغضب على اللي   بل ربنا،  ، بل وأمرنا إننا ندعوهليل ار 
  

  ..فاعرف قدر الدعاء في حياتك 
          

<� وא��� =ن 
?
"� �>"@ ./�!� A@�B�:  

	..	تخرج	من	قلبك	بجد		"يارب

الزم تعظّم قدر الدعاء يف قلبك   
يعمل إيه يف حياتك ؟؟

الزم تعرف إن الدعاء ده هو الشئ
كما قال رسول اهللا 

 

أنا عايزك تتخيل لو م �
كانت هتبقى كارثة واهللا

ش هيبقى فيه قدامنا غري كنام
االلي م

واللي مريض يستحمل

�	K=א�Ks��9
t
 

أكرب ولكن من  �
عمة إن لنا رب امسه القريب ايبنِ ،الدين 
ليل ار الدعاء 

  ! مش هيدعيه
  

فاعرف قدر الدعاء في حياتك 
وא��� =ن  �      

يارب"إن	كلمة	



  
٨٧  

ى وختتار أوقات استجابة الدعاء املوجودة طول اليومحاول تتحر 
زي وقت اآلذان ، وبني اآلذان واإلقامة، وبعد الصالوات املكتوبة ، ويف 

  .. وطبعاً عند الفطار.. وجوف الليل اآلخر  ، وأثناء السفر 

  

 ،وتستقبل القبلة ، وتستخدم السواك ،  تكون على وضوء
   ..� مث الصالة على النيب، وتبدأ حبمد اهللا والثناء عليه

 ال احلمد لك بأن أسألك إين اللهم(تقول  .. وتسأل ربنا بامسه األعظم
 يا حي يا واإلكرام اجلالل ذا يا واألرض السموات بديع املنان
 األحد أنت إال لهإ ال اهللا أنت أنك أشهد بأين أسألك إين اللهم
  .. )أحد كفواً له يكن ومل يولد ومل يلد 

  ..تنطلق يف الدعاء بقى وبعدين تبدأ ..  تستغفر من ذنوبك

  
  ..ادعي بيقني وإنت واثق ومتأكد إن دعاءك هيتحقق 

   ) موقنون باإلجابةادعوا اهللا وأنتم  (: قال �

  شك أو خوف أو قلق يف قلبك ذرة يعين ميبقاش فيه
  ..إن ربنا مش هيستجيبلك  

  ..  دعاءك كله مستجابيعين تكون على يقني تااااااااام إن 
  !  %،  بل بنسبة مليون   %١٠٠مش بنسبة 

لو االحساس ده دخل قلبك بيقني ، واهللا العظيم هتالقيك بدل ما 
عايز ختلّص  هتالقيك مشكنت عايز تدعي دعوتني وخالص وتقوم ، 

  !!ر كل اللي نفسك فيه علشان تطلبهدعاء ، وعمال تطلب وتطلب وتفتك

 حاول تتحر
زي وقت اآلذان ، وبني اآلذان واإلقامة، وبعد الصالوات املكتوبة ، ويف  ،

وجوف الليل اآلخر  ، وأثناء السفر  ، السجود
  

 

تكون على وضوءيفضل  
وتبدأ حبمد اهللا والثناء عليه، وترفع إيدك

وتسأل ربنا بامسه األعظم
املنان أنت إال إله

اللهم) .. (قيوم
 مل الذي الصمد

تستغفر من ذنوبكمث 
  

  

ادعي بيقني وإنت واثق ومتأكد إن دعاءك هيتحقق  
  

� زي ما النيب
 

يعين ميبقاش فيه� 

يعين تكون على يقني تااااااااام إن 
مش بنسبة 

  
لو االحساس ده دخل قلبك بيقني ، واهللا العظيم هتالقيك بدل ما  �

كنت عايز تدعي دعوتني وخالص وتقوم ، 
دعاء ، وعمال تطلب وتطلب وتفتك



  
٨٨  

   : قال � زي ما النيب صور ٣استجابة الدعاء بتكون يف 
إال أعطاه ؛ ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة رحم 

  :  اهللا ا إحدى ثالث
عجل له دعوتهإما أن ي ، C وإما أدخرها له يف اآلخرةن ي ، 

D صرف عنه من السوء مثلهاوإما أن ي ،  
  صحيح ) رــــــــــاهللا أكث:  � قال،  ؟؟ر ؟نكثِ اإذ 

 

  !!ه على كرمك وفضلك يارب يآاااااااااااااااااااااااااا
ترفع إيدك وتفضل تدعي  ، يا حبييب قليب " اهللا أكثر 

  ..ا تتعب حلد موتدعي 
، تطريي من الفرحة بعطاء اهللا يا أخيت   " اهللا أكثر "

  .. اللي منتظرك قصاد كل دعوة هتدعيها

  :  قال  أمحد بن عطاء 
مهما ،  نه يريد أن يعطيك ما تشاءأفاعلم  ، مىت أطلق اهللا لسانك بالدعاء

  ]! ظم مطلبك 

  
  ..  قليب ك يا حبيبادعي من قلب

  ..  ي كل كلمة ينطقها قلبك قبل لسانك يا أخيت
  :قال 

      

  صحيح ) قلب غافلٍ الهواعلموا أن اهللا ال يستجيب دعاء من 

استجابة الدعاء بتكون يف ولكن  �
  

ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة رحم  (
اهللا ا إحدى ثالث

  

B عجإما أن ي

 : قالوا
  

يآاااااااااااااااااااااااااا �
 "ملا تسمع  �

" ملا تسمعي �

 

 

قال  أمحد بن عطاء  �
  

مىت أطلق اهللا لسانك بالدعاء [
ظُعم مظم مطلبك رادك وع
  

 

ادعي من قلب 
ّي كل كلمة ينطقها قلبك قبل لسانك يا أخيتخل

قال  �ألن النيب 
واعلموا أن اهللا ال يستجيب دعاء من ( 
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  ؟؟  "انكسار"عارف يعين إيه  ..انكسر هللا   
قلبك يبقى مكسور وذليل ..  تكسر قلبكأو باألصح .. يعين تكسر نفسك 

  .. و بيطلب حاجته من ربنا وه
  

�  و إحساس االنكسار ده مش هييجي غري ملا حتس  
  ..، وغىن ربك اللي ملهوووش حد  بفقرك الشديد أوووي

  

يعين حتس قد إيه إنت فقري أوي ، وال متلك أي شئ  ، وملكش يد  �
قد إيه إنت ضعيف أوي ومش عارف .. وال حيلة يف أي حاجة يف حياتك 

  ،!!!!! عمل أي حاجة تتصرف وال ت
  ..وقد إيه هو عظيم وغين وكرمي ومقتدر على كــــــــــــــــــــــــل شئ 

  

  إفالسك  أظهر و نفسَك ذِلّانكسر و �
  ...هللا  وعجزك واحتياجكوضعفك  وفقرك

  
    

  االنكسار والتذلل واالفتقار دول هيخّلوا دعائك �
  ..يخرج من قلبك بحرقة وصدق ودموع ُمنهمرة 

بيمد إيده وبيطلب  بإحساس واحد فقري مسكنيفع إيدك واطلب حاجتك ار
  .. جواه مكسور وعمال يترجى ويتوسلوهو 

 

 علي مين حد ومليش. .أوي  كلحمتاجيارب  :ه قولّ �
لو طردتين عن  أقف على باب مني غريك يارب؟؟ ..غريك 
 ؟؟ وموالي مني غريك يا إهلي  طلب منبابك ه

 

 أنا مليش يف احلياة !؟؟ح ملني غريك يارب ؟؟؟أرو :قوليله  �
ومنايا تتكرم وجتود ..يارب نفسي يف كذا..كلها غريك يا ريب
 ..فضلك ومتحرمنيش يا حبييب وموالي عليا وتعطيين من
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  ..إبكي واتذلل واستشعر إنك هتضيع لو ربنا ماستجابش لك 
  ..ادعي وابكي حلد ما تفضفضي وتطلعي كل اللي جواكي 

  

 !!كأن دعواتك كلها اتحققت بفرحة وساعتها هتحس 

  ب دهييييإحساس االفتقار الرهي
 ..يك تعيش حياة تانية مع الدعاء 

  

تكرار الدعاء مرة من ولكن مفيش مانع  .. نة الدعاء ثالثاً
   ..مرة  
  باه  يف صحيحه بوكْرِ [باب مسير الدعاءباب ت [ .. 

  ..  ] اإلحلاح يف الدعاء: ومن أنفع األدوية  [:    وقال االمام ابن القيم

  .. اطرق الباب واصرب ..أو متلّ إوعى تزهقو.. كرر الطلب
  ..حلد ما تستشعر فتوحات ربنا على قلبكعليه ، وافضل واقف 

  

جع كلها س ألدعية الليابالش يعين  ..بالش تكلّف يف الدعاء 
  ..وخلّيك على طبيعتك .. 

       كتاب زي للدعاءكتاب  أو حتمل وياريت من دلوقيت تشتري
وتبدأ حتفظ ..  )أبواب السماء(أو كتاب  )الدعاء من الكتاب والسنة
ألا أدعية جامعة وشاملة لكل خري يف  ؛ األدعية من القرآن والسنة

 .اتانية هتدعي  فضل بكل تأكيد من أي صيغةوهي أ،  

إبكي واتذلل واستشعر إنك هتضيع لو ربنا ماستجابش لك  �
ادعي وابكي حلد ما تفضفضي وتطلعي كل اللي جواكي  �

ساعتها هتحس و
  

 

إحساس االفتقار الرهي �
يك تعيش حياة تانية مع الدعاء هيخلّ

  

 

  ة الدعاء ثالثاًالسن
 ١٠٠٠واتنني و

 االمام البخاري
وقال االمام ابن القيم

  

كرر الطلبـ ف �
وافضل واقف 

  

  
بالش تكلّف يف الدعاء   

.. وتكلّف ونغم 
  

وياريت من دلوقيت تشتري �
الدعاء من الكتاب والسنة(

األدعية من القرآن والسنة
 الدنيا واآلخرة
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  ..  ، من قبل رمضان من دلوقيت .. للدعاء حضر نفسك
هات ورقة وقلم واعمل جدول وقائمة بكل احلاجات اللي إنت عايز 

، كل أحالمك ، كل أمانيك ، يف  كل حاجة صغرية أو كبرية
  .. الدنيا أو اآلخرة

ز القائمة دي إنك وافتكر وإنت بتجه
..  حمتاج لربنا يف كل حاجة يف حياتك

  إيه ؟؟؟  شوف بقى هتكتب فيها
  !؟ ☺وهتكتب حاجات قد إيه 

  
علشان ، و علشان متنساش حاجة ومتنساس حد .. نظّم دعاءك

وتقعد تفتكر شوية من الشرق وشوية ، عش وقت كتري يف السرحان 
  !!!..وتتوه وإنت بتدعي 

حتاول تقسمه ألقسام بإنك م دعاءك نظَّ �
   .. كبرية حتتها أجزاء صغرية

ـالدعاء لم يعين تقس :   
  دعوات للدنيا  )١
  دعوات لآلخرة )٢
  دعوات لألهل واألصدقاء )٣
   دعوات للمسلمني يف كل مكان )٤

ز قائمة وكل حاجة من دول تكون جمه    
 ..  تفقناابالدعوات اخلاصة ا زي ما  

حضر نفسك 
هات ورقة وقلم واعمل جدول وقائمة بكل احلاجات اللي إنت عايز 

كل حاجة صغرية أو كبرية ، تدعي بيها
الدنيا أو اآلخرة

 

� وافتكر وإنت بتجه
حمتاج لربنا يف كل حاجة يف حياتك

شوف بقى هتكتب فيها
وهتكتب حاجات قد إيه 

  

 

نظّم دعاءك 
عش وقت كتري يف السرحان تضيم

وتتوه وإنت بتدعي ،  من الغرب
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     :خرة 
على من يف الفردوس األ �برفقة النيب حممد ، الدعاء بالعتق من النار 

مغفرة الذنوب ، التوفيق والعون والثبات ، اجلنة ، بالتقوى واهلداية ، 
  ...اإلخالص ، صالح القلب ، حسن اخلامتة ، حفظ القرآن ، وهكذا 

    : دنيا
، التوفيق يف العملصحة والشفاء ، ال، الزوجة الصاحلة ، الذرية الصاحلة

 ☺ ٨يفون ألربكة يف املال والوقت ، موبايل ، ا، زيادة املرتب
  ...حتل كويس يف االمتحانات ، وهكذا 

    :) باألمساء والتفصيل( هل واألصدقاء
نه الدعاء لصديق إ، الدعاء لألم واألب واالخوة وأفراد األسرة بالتفصيل 

دينه ، وآخر إنه يترقى يف شغله  دنه يسدإ، وآخر  نجبيتزوج ، وآخر إنه ي
واحدة  باهلداية ، و واحد بعيد عن ربناوآخر إنه ينجح يف امتحاناته ، و 

بالرمحة  واحد متويف واحد مريض بالشفاء ، و ، و الصحيح
  ..والغفران ، وهكذا

    : ألمة اإلسالمية
برفع البالء والغالء والوباء عن  النصر والتمكني للدين ،

  ...برمحة املستضعفني يف كل مكان ، وهكذا 

   ص ،وبالشكل ده لما هتخّل �
  هتالقي نفسك بفضل اهللا دعيت 
 ..دعاء شامل متكامل إلى حد كبير 

خرة دعوات لآل 	
الدعاء بالعتق من النار 

اجلنة ، بالتقوى واهلداية ، 
اإلخالص ، صالح القلب ، حسن اخلامتة ، حفظ القرآن ، وهكذا 

  
دنيادعوات لل 	

الزوجة الصاحلة ، الذرية الصاحلة
، زيادة املرتبجتديد السيارة

حتل كويس يف االمتحانات ، وهكذا  ،
  

هل واألصدقاءدعوات لأل 	
الدعاء لألم واألب واالخوة وأفراد األسرة بالتفصيل 

يتزوج ، وآخر إنه ي
وآخر إنه ينجح يف امتحاناته ، و ، 

الصحيح باحلجاب
والغفران ، وهكذا

  
ألمة اإلسالميةدعوات ل 	

النصر والتمكني للدين ،بالدعاء 
برمحة املستضعفني يف كل مكان ، وهكذا  املسلمني ،

  
  



  
٩٣  

J  بروقان ..صدقة..  

  

  أجود باخلري مضانكان يف ر  �والنيب .. رمضان شهر االحسان  �
 ؛كيفيته يف ده الشهر يف جوده كان �نيب ال عيني..  من الريح الـمرسلة

 يالل كل يشملب كالريح واسع ؛ كميته ويف حمدش بيوقفه ، كالريح سريع
  .. حواليه

  

 الصدقة جيد ال كان الواحد منهم نإ الصحابة حال عن ورد وقد �
 به يتصدق ما جدلي ، ل شياليشتغيعين  "الماحل لمحيف" ، ا يتصدق

  !!؟؟شوفت احلرص ..   اهللا يدي بني
  

 � النيب دعاهن مرة يف ، اإلنفاق يف الرجال بينافسوا النساء وكان �
 والسخاب واخلرص .. "وسخابها خرصها تلْقي املَرأَةُ فَجعلَت" لإلنفاق
  !؟؟ختيلي ..  احللق والسلسلة الدهبيعين 

  
، عايزين مانسبش  ش أقل منهموإحنا م �

أي باب صدقات يتفتح لنا غري ونكون 
  ..مشاركني فيه ولو بالقليل بإذن اهللا 

  
  :ها تنفعك بإذن اهللا وخد شوية النصايح دي لعلّ �

  

  :يف قوله   امللك داعي بتجيب نكبقلبك إ استشعر� 
﴿ ني ذَا مالَّذ قْرِضي ا اللَّهضقَر نساح ﴾  

، ولكنه جلَّ جالله  بفضله ال مال اهللا ، وهو اللي وهبه لنامع إن امل
  ..علشان حيببنا يف الصدقة يل أووويبينادينا نداء رقييييق أوووي ومجيي
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 قاعدة كسراو ، لبس ، أكل ، فلوس ، بتحبها حباجة جرب تتصدق �
           :  اهللا قال  !مش حمتاجه أو اللي زيادة عندك باللى إنك تتصدق

﴿الُوا لَننالْبِ تٰى رتقُوا حفنا تمونَ مبحت﴾  
 وشوف احلاجات اللي إنت بتحبها أوي ، من حاجة تطلع كده بجرف
  .. يف رقي نفسك وتزكية قلبك ثرهاأ

  
  

مجعت يبقى إنت كده  ، لو قدرت تعمل أكل وتوديه لبيوت احملتاجني �
  ..، صدقة، وإطعام طعام، وتفطري صائم  عبادات ٣

  

  
  

 يف املرضى تزور وتروح صحابكأو نتإ لك وقت صصخت لو ياريت �
        عليك ،وفضله ربنا  بنعم حتسعلشان و للعظة :أوال .. املستشفيات

  ..  به همتساعد تقدرساعدم يف عالجهم باللي مل :و ثانياً
  

  
  

   ..ولو بأقلّ القليل  ايومي الصدقةحافظ على  �
ي بأ يومياً تصدقت لو ألنكجنيه طول الشهر ،  ٣٠يعين  ، ولو جبنيه

   : اللي ورد يف احلديث الصحيح ك، هتفوز بدعاء امللَ صدقة
  ،  يرتالن انكَلَم إال فيه العباد صبحي يوم من ما( 

   ) اًفَلَت مسكاًم أعط اللهم :اآلخر ويقول ، اًًفَلَخ قاًنفم طأع اللهم :أحدمها فيقول
وإن وأحب األعمال إىل اهللا أدومها  ، صاحل عمل على مداومة ده وكمان
  ..يقدر يزود يبقى أفضل طبعاً  والليقلَّ ، 
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K  بروقان ..معامالت..  

  

فالزم تكون أخالقك يف رمضان ويف كل وقت  .. دينك هي
..  

فخلّيك راقي وارتفع بأخالقك ألعلى  .. أخالقك بتسحر اللي قدامك
 ..  

  !شة وتتعامل بتعاملهممتقولش اPجتمع صعب والناس وح
�6�JRSQ�3)�KKא�J#*�v���5א?�ص�$�J���#�$�Jو �

   "كن أنت املسلم الذي متنيت أن تقابله يوماً ما": 

  :  �وافتكر دامياً حديث النيب 
 اخللق سنح صاحب وإن ، اخللق سنح من أثقل امليزان يف يوضع

  صحيح)    لصالةوا الصوم صاحب

 
  :ها تنفعك بإذن اهللا وخد شوية النصايح دي لعلَّ

  

  ..  تصفّي قلبكازم ل حاجة وأهم حاجة هي إنك الاا
  ،، قلب طاهر نقي مليان حب ومودة ورمحة خلّي قلبك أبيض

  !وخرج احلقد املدفون جواك اخلصومات والنفسنة
  ..د منك ح لزعت وال،  حد من غريت وال، 

  ..إزاي تنسى اإلساءة وتقابلها باالحسان والفضل 

K

هي أخالقك �
..أحسن أخالق 

أخالقك بتسحر اللي قدامك �
.. درجات اإلميان 

 

متقولش اPجتمع صعب والناس وح �
א�J#*�v���5א?�ص�$�J���#�$�Jو

  

: وزي ما بيقولوا
  

وافتكر دامياً حديث النيب 
يوضع شيء من ما(

صاحب درجة به ليبلغ

وخد شوية النصايح دي لعلَّ �

ل حاجة وأهم حاجة هي إنك الااأو �
خلّي قلبك أبيض

اخلصومات والنفسنة وانسى بقى
،  حد متكرهش

إزاي تنسى اإلساءة وتقابلها باالحسان والفضل  تعلموا
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  .. اتعلم تسامح وتعفو وتغفر للناس
علشان ربنا يغفرلك ، ويسخر لك اللي 
   ..غفرلك ويساحمك ملا تغلط إنت كمان

  

  .. من رضاهم  ألن رضا اهللا ، من أهم األمور  الوالدين
 نساعدهم ، عملوا مهما كويس مهمنكلّهيكون برهم بإننا 

 وسنب،  نقوم إحنا السحورجتهز  بتقوم اللي هية سن كل 
 ربنا يا ست الكل ، أمي يا يديكيإ تسلم" بأي كلمة حلوة حهم
 تفاجئ..  اجلزمة علهبتلم بإنك والدك تفاجئ .."  بابا 

املطبخ بتشطب و وبتكويها احلبل من اهلدوم بتلم ..  
  ..وتفرحهم لو تقدر تروح إنت وزوجتك وأوالدك تفطر معاهم

  : �النيب  قال.. ندعيلهم و نستغفر هلم كل يوم 
  ،  ؟؟ هذايل  ىأن: فيقول ، ةاجلن يف درجته علترفَ

  صحيح  ) لك ولدك باستغفار

  

 لو و بالتليفون اسأل عليهم واطمن على أحواهلم ..أقاربك و رحمك 
   ..أو املاسنجر ، أو حىت رسالة على الواتس  

 زيارة يف اهللا، هتكون  ولو هتعرف تزورهم وتاخد معاك أي هدية بسيطة
 .. ثواا كبري جداً جداً عند ربنا

اتعلم تسامح وتعفو وتغفر للناس �
علشان ربنا يغفرلك ، ويسخر لك اللي 

غفرلك ويساحمك ملا تغلط إنت كماني
  

  
الوالدين بر �

  

هيكون برهم بإننا  .. حياءأ لو -
 بدل ما والدتك

حهمنفرّو يديهمإ
ّيا لينا يكخيل 

بتلم بإنك والدتك
لو تقدر تروح إنت وزوجتك وأوالدك تفطر معاهم

  

ندعيلهم و نستغفر هلم كل يوم  .. و أمواتول -
  

لترفَ الرجل إنَ(
باستغفار:  قالفي
  

  

أقاربك و رحمك  �
 تني دقيق مكاملة

ولو هتعرف تزورهم وتاخد معاك أي هدية بسيطة
ثواا كبري جداً جداً عند ربنا
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  )ألهله كمخري ،كمخري(: قال  �النيب  ..فرح زوجتك 
   " )؛أنا مقولتش جتيب دهب : ملحوظة " ..  ☺ هاتلها أي هدية بتحبها

  ..بيت أو مذاكرة األوالد اقعد معاها وساعدها يف شغل ال
  ☺وهي هتنبسط وتزقطط  وقولّها أي كلمتني حلوين

 

وصافح كل اللي  ، على اللي تعرفه واللي متعرفهوشألقي السالم 
  ..، علشان ده سبب يف مغفرة الذنوب 

  

 .. الناس كل وش يف
 اإلجيابيةة طاقلل مصدر
 على واالرتياح البهجة 

 خالل تقابلهمه الناس اللي
خلّي كل الناس تتمىن 

من روعة تشوفك كل يوم وكل دقيقة 
  .. وسحر ابتسامتك

  

 الشبو تقول أي كالم فيه إساءة، أو تشتم ما قبل لسانك
 .. حد ماجترحش شانلع تنطق ما قبل كويس

فرح زوجتك  �
هاتلها أي هدية بتحبها

اقعد معاها وساعدها يف شغل ال
وقولّها أي كلمتني حلوين عبرها

  

 

ألقي السالم  �
، علشان ده سبب يف مغفرة الذنوب  تقابله

  

  

يف ابتسم �
مصدر خلّيكو

 رسموالتفاؤل و
الناس اللي حياة

خلّي كل الناس تتمىن و..  يومك
تشوفك كل يوم وكل دقيقة 

وسحر ابتسامتك
  
  
  

 

لسانك لرمفَ �
كويس رفكَّو .. زعيق
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  ..  صدقة الطيبة الكلمة ..ركَّس طينقَّداميا  لسانك
،  "قلبك حفرربنا ي"جرّب كده تدعي ألي واحد وإنت بتتكلم معاه وتقولَّه 

  .."ربنا يقويك ويعينك"،  "ربنا ييسرلك اخلري

  
 اللي احلاجات يف كتدخل من الناس ارحم ..سيب الناس يف حاهلم 

  .صحيح  )يهعنِي االم هتركُ،  املرء إسالم سنح من( :  �قال النيب 

  

  ..خلّي حياتك كلها حب ورمحة وحنان وعطف على الغري 
هاتلهم بالونات أو  ..األطفال الصغريين وفرحهم  على

   ..  ☺ ، املهم تفرّحهم أي حاجة ، شوكوالتة أو بونبوين
  .. ☺ وساعده على قد ما تقدر كبري يف السناعطف على أي حد 

  .. ☺حيبك  كله الكون ، وخلّي والعصافري احليوانات

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ّلسانك يخل
جرّب كده تدعي ألي واحد وإنت بتتكلم معاه وتقولَّه 

ربنا ييسرلك اخلري"
  

 

سيب الناس يف حاهلم  �
قال النيب ..  بيعملوها

  

  

خلّي حياتك كلها حب ورمحة وحنان وعطف على الغري  �
على اعطف -

شوكوالتة أو بونبوين
اعطف على أي حد  -
احليوانات على اعطف -
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L  بروقان ..مذاكرة..  
 

شهر رمضان بقاله كام سنة بييجي وقت االمتحانات ، وما أدراكم ما  �
  !!وبالذَّات لو ثانوية عامة ! االمتحانات 

ميمشوش مع ،   Don’t Mix والطلبة كلهم بيفتكروا إن رمضان واملذاكرة
  !ولألسف الشديد بيضيعوا رمضان !!  بعض

  

  !وطبعاً ده مش صح ، وجمرد وهم يف خيال صاحبه  �
 

وفتح مكة والقادسية وغريها من  الكربى بدر غزوةوالدليل إن �
 على تؤثر من غري ما رمضان يف كانت الفتوحات واالنتصارات العظيمة

واالجتهاد فيه  له عدادستاإل من متنعهم أو برمضان اهتمام الصحابة
  .. عز االجتهاد

  

عارف يعين إيه !! أنا بكلمك يف فتوحات،مش امتحانات  �
  !!!يعين ماتضحكش على نفسك !  ؟فتوحات ؟

  

إوعى تعلَّق عدم استعداك لرمضان أو اجتهادك فيه على مشَّاعة ف �
ألن اللي هيدور على مشّاعة هيالقي بدل املذاكرة  ..االمتحانات 
  !.. تانية اعةمشّ مليون واالمتحانات

  

  :وعلى فكرة وعن جتارب شخصية  �
  

   .. كتر ، وتنتج أكترالصيام بيخلّيك جتتهد أكتر ، وتركّز أ
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 بيضيع منك يف الشاي بيخلّيك توفّر وقت كتري جداواألهم إنه 
أعمل سندوتشني ، وشوية عايز أخرج  وعايز جعان أنا وكل شوية

  ..!!أشتري حاجة أو أروح عند فالن 

    غري ملا تكون ، بتبقى نشيط وخفيف جداده غري إنك وإنت صامي 
نفسك ممدد على السرير ومش قادر  ، وتبص تالقي☺

، وعايز تنام ال إرادياً وكأنك واخد ختدير  حترك أي عضو من أعضاءك
  :زي احلكمة اللي بتقول 

  ]! وقعدت األعضاء عن العمل!  إذا امتألت املعدة ؛ نامت الفكرة
مفيش قدامك ،  ، مفيش خروج أما بقى أثناء الصيام، فمفيش أكل

        ........     القعدة يف البيت واملذاكرة وفقط

   ..كعن غصب منظَّموإنت صامي بتالقيه  اليوم
  ..  بيجدد نشاطك ويصحصحك كل شوية

بتخرجك برا جو املذاكرة اخلنيق ، وتعترب أحلى  املسجد
استراحة ، وكمان بتقسملك اليوم وبتديك طاقة وحافز وشحن إمياين 

  ..نفسك إنك ترجع تكمل مذاكرة 

      فأنا عايز أقولك وبدون مبالغة ، 
إن حىت لو االمتحانات جمتش يف وقت 
الصيام ، صوم إنت وقتها علشان كل 

   ........    املميزات اللي ذكرناها دلوقيت
   ..جرب كده وشوف 

واألهم إنه  �
وكل شوية والقهوة،

أشتري حاجة أو أروح عند فالن 
  
ده غري إنك وإنت صامي  �

Full Tank ☺

حترك أي عضو من أعضاءك
زي احلكمة اللي بتقول !! كُلِّي 
إذا امتألت املعدة ؛ نامت الفكرة [

أما بقى أثناء الصيام، فمفيش أكل� 
 القعدة يف البيت واملذاكرة وفقطأي اختيار غري

        
اليومده غري إن � 

بيجدد نشاطك ويصحصحك كل شويةوالوضوء 
املسجد يف الصالةو

استراحة ، وكمان بتقسملك اليوم وبتديك طاقة وحافز وشحن إمياين 
نفسك إنك ترجع تكمل مذاكرة  يفتح

  
فأنا عايز أقولك وبدون مبالغة ،  �

إن حىت لو االمتحانات جمتش يف وقت 
الصيام ، صوم إنت وقتها علشان كل 

املميزات اللي ذكرناها دلوقيت
جرب كده وشوف 
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إنت  بدأقوم وإ ، و إوعى تيأس يا حبيب قليب مهما كنت متأخر �
  ..قوم وشجع نفسك  !ومتستناش دلوقيتبس 

 احلزن وصلة من مرة ١٠٠ أفضلهيكون  حاجة أي تذاكروأكيد ملا 
  !!  اإلمتحانات لغاية هتعيشها الليواالكتئاب 

اجتهد وجاب آخره  بس،  مادتني أو مادة يف ماتزنقش فينا مني وبعدين
  ..آخر كرم  أكرمه وربنا

  

  … هيكرمك ربناتأكد إن و …بس إنت دوس �
  

 
 ، باللي فات بالك متشغلشو ، كييدإ بني اللي اجةاحل يف زركّو �
  .. النتيجة على ومتقلقش تقدر ما قد على واسعى اشتغلو

 خدو ذاكروا اللي تقول متقعدشو .. النتيجة عن اهود افصل �
   !!اللي مش جايب مهَّه  الكالمكل و !!؟؟ يعين بكام غلتوهش !؟يهإ

 

  !اعمل الصح ومتقلقش  �
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  ..راً ــــــــــــــــــــــــــوأخي �
 
أقولك إن اخلطوات والتوصيات اللي ذكرا يف الكتاب هي  عايز �

خالصة جتارب سنني لناس كتري ، أرجو اهللا إا تكون سبب يف وصولنا 
، وإننا نالقي متعتنا ولذتنا وراحة قلوبنا فيها ، " حسن العبادة"ملقصد 

وساعتها هتعيش آخر وساعتها هتتغري حياتنا كلها لألفضل بإذن اهللا ، 
  .. ☺روقان 
الكالم للكتاب كل شوية علشان تفتكر وحتاول تطبق ما فيه ،  ألن فارجع 

  ..!   بدون تطبيق ما هو إال حرب على ورق
  

  

  


